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คานา
แนวโน้ ม กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว ของโลกศตวรรษที่ 21 หรื อ Disruption ส่ ง ผลให้ เ กิ ด
กำรเปลี่ ย นแปลงหลำยด้ำน ทั้งในมิติทำงสั งคมและทำงเทคโนโลยี นำไปสู่ ควำมต้องกำรทั กษะที่จ ำเป็ น
แห่งอนำคต (Future Skill) และส่งผลกระทบให้ภำคส่วนต่ำง ๆ ของสังคมต้องปรับตัว ซึ่งรวมถึงภำคกำรศึกษำ
ที่มีบ ทบำทส ำคัญในกำรพัฒ นำคุณภำพให้ มีควำมพร้อ มรับ มือ กับ กำรเปลี่ ยนแปลงอย่ ำงรวดเร็ว ของโลก
ศตวรรษที่ 21 จึงเป็นที่มำของกำรศึกษำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ในครั้งนี้ของสำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ ในฐำนะหน่วยงำนระดับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของประเทศ ในกำรศึกษำ วิเครำะห์
และสังเครำะห์ทักษะที่จำเป็นในอนำคต (Future Skill) เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำคนไทยให้ มีทักษะตรงตำม
ควำมต้องกำรของประเทศและสังคมโลก รวมถึงแนวทำงกำรส่งเสริมตำมช่วงวัยที่เหมำะสมกับบริบทของ
คนไทย สอดคล้ องกับ ยุ ทธศำสตร์ ช ำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้ำนกำรพัฒ นำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ รวมทั้งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วง
ชีวิต และประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยรัฐบำล ข้อที่ 8
ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย ตลอดจนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 20 ปี
(พ.ศ. 2560-2579) ซึ่งล้วนตั้งเป้ำหมำยให้มีกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยโดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคนเชิงคุณภำพ
ในทุกช่วงวัย สร้ำงคนให้มีศักยภำพและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ผ่ำนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
สำนักงำนฯ จึงดำเนินกำรโครงกำรศึกษำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) เพื่อเตรียมกำร
พัฒนำคุณภำพคนไทยทุกช่วงวัยรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ และสั งเครำะห์ ข้อมูล เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นแห่ งอนำคต (Future Skill) และจัดทำ
แนวทำงกำรส่ ง เสริ ม ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น แห่ ง อนำคต (Future Skill) ที่ เ หมำะสมกั บ บริ บ ทของคนไทย
เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21
โดยคำดหวั ง ว่ ำ ผลกำรศึ ก ษำในครั้ ง นี้ จะสำมำรถเป็ น องค์ ค วำมรู้ เพื่ อ ใช้ ใ นกำรศึ ก ษำต่ อ ยอด เกี่ ย วกั บ
กำรพัฒนำและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ของคนไทยในแต่ละช่วงวัยได้
ท้ำยที่สุดนี้ สำนักงำนฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้พิจำณำ ที่ร่วมให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อร่ำงทักษะ
ที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยทุกช่วงวัยรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ ำงรวดเร็ วของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ กำรศึกษำวิจัยประสบควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยและสำมำรถ
น ำข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในกำรจั ด ท ำแนวทำงกำรส่ ง เสริ ม ทั ก ษะที่ จำเป็น แห่ ง อนำคต (Future Skill)
และกำรศึกษำวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป

นำยอรรถพล สังขวำสี
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
ก

บทสรุปผู้บริหาร
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
หลำยด้ำนทั้งในมิติทำงสังคมและทำงเทคโนโลยี นำไปสู่ รูปแบบกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนให้ส อดรับกับควำมต้องกำรทักษะ องค์ควำมรู้ และคุณลักษณะของโลก
ศตวรรษที่ 21 กำรศึกษำครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะ
ที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) และจัดทำแนวทำงกำรส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill)
ที่เหมำะสมกับบริบทของคนไทย
ในกำรศึกษำครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้จำแนกสถำนกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของ
โลกศตวรรษที่ 21 ออกเป็น 5 สถำนกำรณ์ ได้แก่ กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงประชำกร (Population
Disruption: P) ควำมหลำกหลำยของคนต่ำงช่วงวัยและยุคสมัย (Generation Disruption: G) กำรพัฒ นำ
อย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยี (Technology Disruption: T) กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงอำชีพและ
ลั ก ษณะกำรท ำงำน (Career Disruption: C) และกำรเปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบและกระบวนกำรเรี ย นรู้
(Learning Disruption: L) จำกกำรศึกษำข้อมูลเชิงคุณภำพและประมวลผลจำกบทควำมทำงวิชำกำร รำยงำน
ผลงำนวิจัยและเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวิเครำะห์เชื่อมโยงให้มีควำมสอดคล้องกับ เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
คุณภำพคนไทยทุกช่วงวัยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 11 และ 12 ได้ผลสรุปเป็นชุดทักษะ
แห่งอนำคตทั้งสิ้น 41 ทักษะ ซึ่งมีควำมจำเป็นสำหรับแต่ละช่วงวัยในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว (Disruption) แตกต่ำงกัน
จำกกำรสำรวจและรวบรวมควำมคิดเห็นของคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ที่มีบทบำทในกำรเตรียมควำมพร้อมคุณภำพคนไทย
แต่ละช่วงวัยในบริบทต่ำง ๆ กรอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัยที่ได้
จำกกำรศึกษำในครั้ งนี้ ถือได้ว่ำมีควำมถูกต้องและค่อนข้ำงครบถ้วน นอกจำกนั้น เพื่อประโยชน์ในกำรวำง
แผนกำรพัฒนำ คณะผู้วิจัยได้จัดลำดับควำมสำคัญทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต 5 อันดับแรก ในแต่ละช่วงวัย
โดยพิจำรณำจำกควำมหลำกหลำยในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) และ
กำรประมวลผลควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ ได้ผลกำรจัดลำดับ ดังตำรำงด้ำนล่ำงนี้

ตารางสรุปผลการจัดลาดับความสาคัญทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
อันดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงปฐมวัย
1 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
2 ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability)
3 กำรแก้ปัญหำ (Problem Solving)
กำรสื่อสำร (Communication Skills)
4 กำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
5
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
1 ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
2 กำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
3 กำรเป็นผูเ้ รียนเชิงรุก (Active Learner)
4 กำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
5
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยแรงงาน
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
1
กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)
2 ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผูป้ ระกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy)
3 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
4 กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills)
5 กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย (Cross-cultural Competence)
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยผู้สูงอายุ
1 กำรปรับตัว (Adaptability)
2 กำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism)
3 ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy)
4
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
5 กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)

จำกผลสรุปชุดทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของศตวรรษที่ 21 ที่แตกต่ำงกันนั้น คณะผู้วิจัยได้
วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประมวลผลเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลั กกำรและแนวทำงกำรขับเคลื่ อน
กำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบคลุม ทั้ง 4 มิติซึ่งเกี่ยวพันกัน ได้แก่ มิติเชิงนโยบำย กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ สภำพแวดล้อม และเทคโนโลยี ทั้งนี้ สำมำรถสรุปจุดเน้นที่สำคัญในกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นแห่ง
อนำคต (Future Skill) สำหรับแต่ละช่วงวัยได้ ดังนี้
1) ช่วงปฐมวัย
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำช่ว งวัยนี้ ควรเปิดโอกำสให้ เด็กได้สำรวจสิ่ งแวดล้ อมรอบตัว อย่ำงปลอดภัย
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีมุมมองต่อโลกได้อย่ำงกว้ำงขวำง มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
ทุกด้ำนพร้อมกัน ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม ควบคู่กับกำรพัฒนำผู้ปกครอง ผู้ดูแล และครู
ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยเฉพำะ ดังนั้นในกำรขับเคลื่อนควรมีนโยบำยและกำรจัดสรร
งบประมำณทำงกำรศึ ก ษำเพื่ อ กำรพั ฒ นำเด็ ก ช่ ว งปฐมวั ย โดยเฉพำะและครอบคลุ ม ทั้ ง 2 มิ ติ ข้ ำ งต้ น
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กิจกรรมที่เหมำะสมกับช่วงอำยุ ลักษณะกำรเรียนรู้ และควำมสนใจของแต่ละบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำร
เรี ย นแบบกำรแบ่ งปั น ควำมคิดร่ ว มกัน อย่ ำงยั่งยืน กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ไม่เป็นทำงกำร และกำรจัดเตรียม
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน มีพื้นที่ตรงควำมต้องกำร สนับสนุนกำรเรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรง เสริมสร้ำงพัฒนำกำรทำงสมอง และให้ควำมเป็นอิสระแก่เด็กในกำรสำรวจ แสดงออก และ
เข้ำสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถึงมีกำรจัดสรรสื่อและเทคโนโลยีทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อ เป็นส่วนเสริม
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำช่วงวัยนี้ ควรให้ควำมสำคัญกับควำมยืดหยุ่นและควำมหลำกหลำย ครอบคลุม
กำรพัฒนำทั้งกำย ใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ตลอดจนทักษะพื้นฐำนและทักษะที่เชื่อมสู่โลกกำรทำงำน
ไม่จำกัดกำรเรียนรู้อยู่แต่เพียงในตำรำหรือในห้องเรียนเพียงอย่ำงเดียว ส่งเสริมกำรค้นหำตัวตนและควำมถนัด
ของตัวเด็กเอง และจัดให้มีช่องทำงกำรเรียนรู้ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันทีทั้งใน
และนอกระบบกำรศึกษำ ดังนั้นในกำรขับเคลื่อนทำงนโยบำยจึงควรครอบคลุมตั้ งแต่กำรปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมรรถนะและควำมต้องกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สนับสนุนกำรพัฒนำและ
ยกระดับวิชำชีพครูควบคู่กัน บริหำรและจัดกำรศึกษำแบบกระจำยอำนำจ กระบวนกำรเรียนกำรสอนเองก็ต้อง
มีกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรยิ่งขึ้น เรียนรู้ร่วมกับกำรทำงำน ได้เสริมสร้ำงสมรรถนะจำก
ประสบกำรณ์จริง และมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำ ขณะที่สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำควร
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ จัดหำพื้นที่สำธำรณะในกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะแก่เด็ก
ในช่วงวัยนี้ มีกำรพัฒนำและออกแบบพื้นที่กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงและจัดสรรเป็นสัดส่วน รองรับกิจกรรมกำร
เรียนรู้และกำรทำงำนที่แตกต่ำงกัน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและเกิดปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน

รวมถึงนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ช่วยส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่ง เทคโนโลยีกำรศึ กษำที่สำมำรถช่วย
ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นมีหลำกหลำย เช่น สื่อกำรศึกษำเพื่อใช้ประกอบกำรเรียนรู้
แพลตฟอร์มสำหรับเป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรเรียนกำรสอนและแหล่งข้อมูล และนวัตกรรมเกี่ยวกับกำร
วิเครำะห์ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อช่วยในกำรประมวลผลข้อมูลผู้เรียน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำใน
กำรเรียนรู้ เชื่อมโยงกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนจำกหลำยแพลตฟอร์ม ตลอดจนช่วยในกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนแต่ละคน เสริมสร้ำงแรงจูงใจ และสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยกำรกำกับตนเอง
3) ช่วงวัยแรงงำน
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำในช่วงวัยนี้ ควรเสริมสร้ำงควำมต้องกำรเรียนรู้ เปิดโอกำสให้ เกิดกำรเรียนรู้
ทักษะใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยโอกำสในกำรพัฒนำตนเองนี้ควรมีทั้งแบบ
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร และต้องเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้วัยแรงงำนมีควำมรู้
สำมำรถปรับตัวเพื่อประกอบชีพได้แม้ในสถำนกำรณ์ที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ดังนั้นนโยบำยทำงสังคมเพื่อส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ มีกำรสนับสนุนเงินทุนแก่ประชำชนเพื่อใช้พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจ
และควำมถนัด สนับสนุนนโยบำยเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ในสถำนที่ทำงำน และกำรเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสำน บูรณำ
กำรข้ำมสำขำวิชำได้ เพื่อให้ลูกจ้ำงได้เรียนรู้ในกำรทำงำน เป็นผู้เรียนเชิงรุก มีสถำบันกำรเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
โดยเฉพำะ ทำหน้ำที่พัฒนำวิธีกำรสอนสำหรับผู้ใหญ่ พัฒนำหลักสูตรโดยเฉพำะขึ้นเพื่ออบรมนักกำรศึกษำ
ผู้ใหญ่ และหลักสูตรในกำรเพิ่มทักษะในสำยอำชีพที่ต่ำงกันของวัยแรงงำน กระบวนกำรเรียนกำรสอนก็ควร
เน้นแนวทำงผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงสำหรับกำรสอนผู้ใหญ่เช่นกัน โดยผู้สอนจะทำหน้ำที่เป็น ผู้อำนวยควำม
สะดวก นำควำมเชี่ยวชำญของผู้เรียนมำเป็นฐำนและปล่อยให้ผู้เรียนรู้สำมำรถวำงแนวทำงกำรเรียนรู้ตำม
จังหวะของตนเอง เน้นกำรเรียนรู้และกำรอบรมที่มีคุณภำพสูง ได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติและจำกประสบกำรณ์
จริงในกำรทำงำน สภำพแวดล้อมในที่ทำงำนก็ควรเป็นสภำพแวดล้อมที่ ส่งเสริมกำรเรียนรู้และควำมคิดกำร
เติบโตร่วมกันภำยในองค์กร กำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของอำชี พที่ชัดเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงำน
พัฒนำตนเองเพื่อไปสู่ควำมสำเร็จ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมซึ่งก่อให้เกิดกำรเติบโตและกำรเรียนรู้ สำหรับเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ นอกจำกเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อเป็นสื่อประกอบและช่องทำงในกำรเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยเพื่อ
สนับสนุนกระบวนกำรทำควำมเข้ำใจ กลั่นกรอง และตกผลึกองค์ควำมรู้แล้ว ยังสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรอบรม เชื่อมโยงผลกำรเรียนรู้มำช่วยสนับสนุนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรวำงแผนเส้นทำงกำรเติบโตทำงอำชีพ และส่งเสริมให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ทักษะและควำมรู้ที่ได้รับกำร
พัฒนำไปสู่กำรทำงำนจริง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของแรงงำนและประสิทธิภำพในกำรทำงำนต่อไป
4) ช่วงวัยผู้สูงอำยุ
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำในช่วงวัยนี้ ควรสร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เหมำะสมสำหรับ
ผู้สูงวัยโดยเฉพำะ สนับสนุนกำรนำควำมรู้ ประสบกำรณ์ของผู้สูงวั ยมำใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ชุมชน
และตัวผู้สูงวัยเอง เพื่อเสริมสร้ำงคุณค่ำและต่อยอดบทบำทในสังคมและตลำดแรงงำนของผู้สูงอำยุ และรับมือ
กับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัยอย่ำงยั่งยืน นโยบำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะให้กับผู้สูงอำยุ รวมไปถึงกำรส่งเสริม

กำรจ้ำงงำนในกลุ่มผู้สูงอำยุมำกขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ให้ผู้สูงอำยุยังสำมำรถเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอำยุ ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของ
ผู้ สู ง อำยุ ออกแบบกระบวนกำรเรี ย นรู้ ให้ เ หมำะสมส ำหรับ คนช่ว งวั ย นี้ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กำรฝึ ก อบรมที่ เน้น
ประสบกำรณ์ กำรอภิปรำย กำรเรียนรู้แบบร่วมมือกัน กำรใช้ทักษะและควำมรู้ที่เป็นต้นทุนเดิมในกำรต่อยอด
และกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ก็ควรได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับลักษณะกำร
เรียนรู้ เนื่องจำกผู้สูงอำยุต้องกำรสภำพแวดล้อมที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นสภำพแวดล้อมที่สนับสนุน
ไม่เป็นทำงกำร สำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกผ่อนคลำย และเป็นมิตรต่อกำรเรียนรู้ สำหรับเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
ของผู้ สู ง อำยุ ส่ ว นใหญ่ อ ำจเป็ น เทคโนโลยี ที่ เข้ ำ มำเกี่ ย วข้ อ งในชีวิต ประจ ำวันเป็ นหลั ก นอกจำกนั้ น ก็ คื อ
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของช่วงวัยนี้ กำรส่งเสริมเทคโนโลยีที่ได้รับ
กำรออกแบบส ำหรั บ ผู้สูงอำยุโ ดยเฉพำะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง
รับสำร ใช้ชีวิต และพัฒนำตัวเองของผู้สูงวัย โดยคำนึงถึงธรรมชำติและลักษณะกำรเรียนรู้ของผู้สูงอำยุเป็น
พื้นฐำนในกำรออกแบบ เพื่อสำมำรถส่งเสริมเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตัวเอง
และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของช่วงวัยนี้ได้อย่ำงเหมำะสม
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญ
ปั จ จุ บั น คนส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วำมสนใจและตื่ น ตั ว กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี
หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ “Technology Disruption” ซึ่ ง ค ำว่ ำ “Disruption” นี้ แตกต่ ำ งจำกค ำว่ ำ “Change”
ที่หมำยถึงกำรเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป เนื่องจำกเป็นกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งใหม่อย่ำงสิ้นเชิง ทำให้สิ่งทีเ่ คยมีอยู่
เดิมหำยไป โดย Disruption ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีองค์ประกอบหลัก 4 ด้ำน ได้แก่ (1) ควำมเร็ว ด้วยเทคโนโลยี
ที่พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้วยอัตรำเร่งที่ไม่เคยมีมำก่อน (2) มุมมองใหม่ รูปแบบ
กำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้ คนรุ่นใหม่มีมุมมองและวิธีกำรคิดซึ่งแตกต่ำงไปจำกเดิม (3) ควำมคิดริเริ่ม
แนวทำงใหม่ ดังที่เห็นได้ชัดในภำคธุรกิจกลุ่ม Startup ทีใ่ ช้แนวทำงใหม่แหวกจำกขนบดัง้ เดิมในกำรดำเนินกำร
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไป และ (4) ข้อมูลข่ำวสำรปริมำณมหำศำล ที่เข้ำถึงได้อย่ำงรวดเร็ว
และสะดวกสบำยยิ่งขึ้นเนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีกำรสื่อสำร (อริญญำ เถลิงศรี, 2561) กำรทำ
ควำมเข้ำใจบริบท Disruption มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งสำหรับ กำรดำเนินชีวิตและทำงำนในโลกศตวรรษที่ 21
โดยต้ อ งเริ่ ม จำกกำรปรั บ ทั ศ นคติ แ ละยอมรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงนี้ ขณะเดี ย วกั น ก็ ไ ม่ อ ำจรั บ มื อ
เชิงรับเพียงอย่ำงเดียว แต่ต้องมีกำรส่งเสริมเชิงรุกเพื่อปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกแนวทำงเดิมที่ไม่เหมำะสมกับ
บริบทใหม่อีกต่อไป แนวทำงที่เคยประสบควำมสำเร็จในอดีตอำจไม่สำมำรถรับประกันควำมสำเร็จในอนำคตได้
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่มีพลวัตสูงมำกอย่ำงที่ไม่เคยเป็นมำก่อน (อริญญำ เถลิงศรี, 2561)
เทคโนโลยีสำคัญที่ได้สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงแบบก้ำวกระโดดข้ำงต้นก็คือเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อโลก
ก้ำวเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digitalisation) ทำให้มีกำรนำเทคโนโลยีมำกมำยมำใช้ในชีวิตประจำวันและกำรทำงำน
เพื่ออำนวยควำมสะดวกและเพิ่มประสิทธิภำพ หนึ่งในนั้นที่สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในตลำดแรงงำนอย่ำงมำก
คือ ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ซึ่งมีศักยภำพในกำรแทนที่กำรจ้ำงแรงงำนมนุษย์ เพรำะ
สำมำรถพัฒนำตัวเองได้ตลอดเวลำ ทำงำนได้ตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันและ 7 วันต่อสัปดำห์โดยไม่ต้องพักผ่อน
ไม่มีอำรมณ์ควำมรู้ สึ ก และสำมำรถจั ดกำรข้อมูลจำนวนมำกได้ดีทั้งในกำรเรียกใช้ และประมวลผลข้อมูล
(ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ, 2562) แม้ในปัจจุบัน ปัญญำประดิษฐ์ยังไม่อำจแทนที่มนุษย์ ได้ทั้งหมด โดยเฉพำะใน
งำนบำงประเภทที่ต้องอำศัยสำมัญสำนึกและวิจำรณญำณในกำรตัดสินใจ หรือ งำนเชิงสร้ำงสรรค์ที่ต้องพึ่งพำ
อำรมณ์ แ ละสุ น ทรี ย์ จ ำกควำมเป็ น มนุ ษ ย์ นอกจำกนั้ น จำกผลกำรส ำรวจมุ ม มองผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง
ในบริษัทที่มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้ในธุรกิจ จำนวน 250 คน ของ Deloitte (2017 อ้ำงถึงใน ธนำคำรกรุงศรี
อยุธยำ, 2562) พบว่ำมีเพียงร้อยละ 22 เท่ำนั้นที่ต้องกำรใช้ปัญญำประดิษฐ์แทนพนักงำนที่เป็นมนุษย์ โดยส่วน
ใหญ่กว่ำร้อยละ 51 ต้องกำรใช้สำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพของสินค้ำและบริกำรเท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม ไม่อำจ
ปฏิเสธได้ว่ำภูมิทัศน์ของตลำดแรงงำนยุคใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไปและมีแนวโน้มไปสู่กำรทำงำนร่วมกันระหว่ำง
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มนุษย์และเทคโนโลยีมำกขึ้น ทำให้คนในยุคใหม่ต้องหำแนวทำงในกำรพัฒนำคุณสมบัติของตนเพื่อวำงแผน
เส้นทำงอำชีพทีม่ ีควำมมั่นคงและยั่งยืนต่อไปในอนำคต (ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ, 2562)
รำยงำน The Future of Skills: Employment in 2030 โดย Bakhshi et al. (2017) ได้ศึกษำปัจจัย
ที่ส่ ง ผลกระทบต่อกำรเปลี่ ย นแปลงของอำชีพในอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนว่ ำ
อำชีพใดจะเป็นที่ต้องกำรเพิ่มขึ้นหรือลดลง กำรเกิดขึ้นของอำชีพใหม่ ๆ รวมทั้งทักษะที่แรงงำนยุคใหม่ควร
ได้รับกำรพัฒนำ โดยพิจำรณำทั้งปัจจัยด้ำนเทคโนโลยี กำรเข้ำ มำแทนที่ของปัญญำประดิษฐ์และเทคโนโลยี
ระบบอัตโนมัติต่ำง ๆ ตลอดจนวิเครำะห์แนวโน้ม ในภำพรวมของโลก โดยพบผลกำรศึกษำที่สอดคล้องกัน
ทั้งในตลำดแรงงำนสหรัฐอเมริกำและสหรำชอำณำจักรว่ำอำชีพที่ยังคงมีแนวโน้มเป็นที่ ต้องกำรคืออำชีพที่
อำศั ย ทั ก ษะทำงสั ง คมหรื อ ทั ก ษะควำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ เช่ น วิ ศ วกรขำย (Sales Engineer) นำยหน้ ำ
อสังหำริมทรัพย์ อำชีพด้ำนสำธำรณสุขและกำรศึกษำ อำชีพที่ เกี่ยวข้องกับ กำรออกแบบ เทคโนโลยี ดิจิทัล
และวิศวกรรม เป็ น ต้น อีกทั้ง ยั ง มีกำรคำดกำรณ์ อำชี พ แห่ ง อนำคตที่น่ ำสนใจใน 6 อุตสำหกรรม ได้ แ ก่
(1) เจ้ำของร้ำนอำหำร (2) นักออกแบบประสบกำรณ์ (3) ที่ปรึกษำ 100 ปี (4) วิศวกรกำรบินและอวกำศ
(5) คนงำนในอุตสำหกรรมก่อสร้ำงสี เขียว และ (6) ผู้ดูแล รวมทั้งสร้ำงเป็นแบบจำลองเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์
ทักษะ และกำรปรับตัวที่แตกต่ำงกันของแต่ละอำชีพ (Nesta, 2017) เพื่อประโยชน์ต่อกำรกำหนดแนวทำงใน
กำรพัฒนำตนเอง รำยงำนฉบับนี้ยังได้สรุปคุณสมบัติสำคัญ 4 ประกำรของแรงงำนในยุคใหม่ ดังนี้ (1) กลยุทธ์
กำรเรี ย นรู้ (Learning Strategies) สำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อมูล ใหม่ ในกำรตัดสิ นใจและกำรแก้ ปั ญ หำ
ที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต (2) ควำมมีเอกลักษณ์ (Originality) สำมำรถเสนอควำมคิดและหำวิธีกำร
แก้ ปั ญ หำอย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ แ ละแตกต่ ำ งไปจำกที่ เ คยมี ม ำ (3) กำรเต็ ม ไปด้ ว ยควำมคิ ด ใหม่ (Fluency of
Ideas) สำมำรถเสนอควำมคิดใหม่ ๆ หลำกหลำย ได้อยู่เสมอ แม้บำงควำมคิด อำจยังไม่ถูกต้องหรือนำไปใช้ได้
เสมอไป และ (4) กำรเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติ (Active Learning) สำมำรถเลือกวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะ
กับ สถำนกำรณ์ และกระตือรื อร้ นในกำรมีส่ วนร่ วมในกำรเรียนรู้ สิ่ งใหม่ ๆ (Bakhshi et al., 2017) นอกจำก
คุณสมบัติเหล่ำนี้ ยังมีทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ทักษะด้ำนจิตวิทยำ ทักษะทำงสังคมศำสตร์และมำนุษยวิทยำ
ทักษะกำรรับรู้ทำงสังคม ทักษะกำรศึกษำและกำรฝึกฝน ทักษะกำรเฝ้ำสังเกตกำรณ์ ทักษะกำรประสำนงำน
ทักษะกำรอธิบำย ทักษะกำรประเมินและวิเครำะห์ระบบ ทักษะกำรใช้เหตุผล ทักษะกำรตัดสินใจ และทักษะ
กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน เป็นต้น (Bakhshi et al., 2017; Nesta, 2017)
ยิ่งไปกว่ำนั้นเมื่อทั่วโลกเกิดกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงมำก หลังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส COVID-19 อัตรำกำรว่ำงงำนของแรงงำนที่มี
กำรศึกษำสูง มีมำกกว่ำและเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว นักศึกษำจบใหม่และแรงงำนกลุ่มใหม่ ควรจะมีโอกำสได้เพิ่ม
ทักษะและควำมชำนำญ เพื่อช่วยให้กลุ่มคนเหล่ำนี้ค้ นพบอำชีพที่เหมำะสม และมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพได้
สถำบันกำรศึกษำต่ำง ๆ จึงมีควำมจำเป็นต้องร่วมมือกันให้ควำมช่วยเหลือ ในกำรบรรเทำปัญหำที่กลุ่มคนรุ่น
ใหม่ต้องเผชิญ และช่วยเพิ่มพูน ทักษะให้ กลุ่มแรงงำนเพื่อเตรียมรับมือกับเศรษฐกิจในยุคหลัง COVID-19
(เจสสิกำ เวชบรรยงรัตน์ และตัณฑพกำ วิวัฒน์สุรกิจ, 2564) และจำกรำยงำน The future of work after
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COVID-19 โดย McKinsey Global Institute พบว่ำ ภำยในปี 2030 จะมีแรงงำน มำกกว่ำ 100 ล้ำนคน หรือ
1 ต่อ 16 คน ที่ต้องเปลี่ยนอำชีพใหม่ และเกินครึ่งของแรงงำนทั้งหมดยังต้องกำรพัฒนำทักษะใหม่ที่มีควำมล้ำ
หน้ำกว่ำทักษะเดิม เพื่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพได้ในอีกระดับ ซึ่งทักษะที่จำเป็นของแรงงำนที่ต้องกำรเปลี่ยน
สำยอำชีพนั้นได้เปลี่ยนไป เช่น แรงงำนในประเทศเยอรมนี พบว่ำ มีกำรใช้ทักษะกำรเรียนรู้ขั้นพื้นฐำนในกำร
ทำงำนลดลง แต่กลับใช้ทักษะทำงสังคมและอำรมณ์เพิ่ มขึ้น แรงงำนในประเทศอินเดียใช้ทักษะทำงกำยภำพ
และทักษะงำนฝีมือในกำรทำงำนลดลง ในขณะที่ใช้ทักษะทำงเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น ทุกภำคส่วนสำมำรถส่งเสริม
แรงงำนได้ โดยกำรดำเนินกำรเพื่อสนับสนุนโครงกำรฝึกอบรมและกำรศึกษำเพิ่มเติมสำหรับพนักงำนในระดับ
ต่ำงๆ เน้นพัฒนำทักษะตำมควำมต้องกำรของแรงงำนมำกกว่ำควำมรู้ทำงวิชำกำร เพื่อใช้ในกำรเปลี่ยนอำชีพที่
เหมำะสมได้ (Lund et al., 2021)
รัฐบำลภำยใต้กำรนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้เห็นควำมสำคัญในเรื่องดังกล่ำวจึ ง ได้
กำหนดนโยบำยต่ำง ๆ เพื่อใช้ในกำรบริหำรประเทศ ซึ่งหนึ่งในนโยบำยหลักของรัฐบำลคือ นโยบำยไทยแลนด์
4.0 ซึ่งเป็น “วิสัยทัศน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดลพัฒนำเศรษฐกิจของ
รัฐบำลว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งมีภำรกิจสำคัญในกำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ เพื่อปรับแก้
จัดระบบ ปรับทิศทำง และสร้ำงหนทำงพัฒนำประเทศให้เจริญ สำมำรถรับมือกับโอกำสและภัยคุกคำมแบบ
ใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ในศตวรรษที่ 21 ใน 4 มิติ คือ ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจ
ควำมอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม กำรรักษ์สิ่งแวดล้อม และกำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำ ของมนุษย์ ซึ่งกำร
พัฒนำมนุษย์จำเป็นต้องคำนึงถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนของเด็กไทย ยกระดับคุณภำพของแรงงำนให้สอดคล้อง
กับตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ (สำนักนำยกรัฐมนตรี, 2560) ซึ่งกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
ทุกช่วงวัยได้ถูกกำหนดไว้ในยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ของยุทธศำสตร์ชำติ
พ.ศ. 2561-2580 ว่ ำ ให้ มี ก ำรพั ฒ นำศั ก ยภำพคนตลอดช่ ว งชี วิ ต โดยมุ่ ง เน้ น กำรพั ฒ นำคนเชิ ง คุ ณ ภำพ
ในทุกช่วงวัย รวมทั้งแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต
และประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ และนโยบำยรัฐบำล ข้อที่ 8
ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย รวมทั้งกำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ตำม
แผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ พ.ศ. 2560-2579 ก ำหนดไว้ ว่ ำ กำรสร้ ำ งคนให้ มี ศั ก ยภำพและทั ก ษะของคน
ในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรีย นรู้ตลอดชีวิต คือ กำรเรียนรู้ 3R คือ Reading (อ่ำนออก), (W)Riting
(เขี ย นได้ ) , และ (A)Rithemetics (คิ ด เลขเป็ น ) และ 7C ได้ แ ก่ Critical Thinking and Problem Solving
(ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ) Creativity and Innovation (ทักษะด้ำน
กำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรม
ต่ ำ งกระบวนทั ศ น์ ) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทั ก ษะด้ ำ นควำมร่ ว มมื อ กำรท ำงำน
เป็ น ที ม และภำวะผู้ น ำ) Communications, Information and Media Literacy (ทั ก ษะด้ ำ นกำรสื่ อ สำร
สำรสนเทศ และรู้ เ ท่ ำ ทั น สื่ อ ) Computing and ICT Literacy (ทั ก ษะด้ ำ นคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร) และ Career and Learning Skills (ทั ก ษะอำชี พ และทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ )
และในมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 ที่กำหนดคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ว่ำจะต้องธำรงควำมเป็น
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ไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่ำนิยมร่วมของสังคมเป็นฐำนในกำรพัฒนำตนเอง
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะขั้นต่ำ 3 ด้ำน คือ ผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และพลเมืองที่เข้มแข็ง
อย่ำงไรก็ตำม ด้วยกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ตำมกระแสโลกทำให้ประเทศไทยจำเป็นต้อง
ตระหนักถึงกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศให้มีทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future
Skill) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว
ด้วยหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำในฐำนะหน่วยงำนระดับนโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำของประเทศตระหนักและเห็นควำมสำคัญในกำรดำเนินกำรศึกษำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต
(Future Skill) เพื่ อ เป็ น กำรเตรี ย มกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำในทุ ก ช่ ว งวั ย เพื่ อ ศึ ก ษำวิ เ ครำะห์ และ
สังเครำะห์ทักษะที่จำเป็นในอนำคตเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำคนไทยให้มีทักษะตรงตำมควำมต้องกำรของ
ประเทศและของสังคมโลก รวมทั้งได้แนวทำงกำรส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ตำมช่วง
วัยที่เหมำะสมกับบริบทของคนไทย
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษำ วิเครำะห์ และสั งเครำะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นแห่ งอนำคต (Future Skill)
เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21
2) เพื่อจัดทำแนวทำงกำรส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ที่เหมำะสมกับบริบท
ของคนไทย เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยทุกช่วงวัย รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของโลกใน
ศตวรรษที่ 21
1.3 ขอบเขตและวิธีการดาเนินงาน
กำรศึ ก ษำครั้ ง นี้ เ ป็ น กำรวิ จั ย เอกสำร (Documentary Research) ด้ ว ยวิ ธี ก ำรวิ เ ครำะห์ ข้ อ มู ล
เชิงคุณภำพ (Qualitative Method) จำกบทควำมทำงวิชำกำร รำยงำน ผลงำนวิจัย และเอกสำรอื่น ๆ ที่ได้รับ
กำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ ออนไลน์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ 3 ประเด็นหลัก อันได้แก่ (1) ทักษะที่จำเป็นแห่ง
อนำคต (Future Skill) (2) บริบทกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 และ (3) กำร
พัฒนำคุณภำพคนในแต่ละช่วงวัย ประกอบกับกรณีศึ กษำแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในปัจจุบันทั้ง ของ
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ เพื่อนำผลกำรศึกษำที่ได้มำใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ และจัดทำกรอบ
ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ของคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
(Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 และแนวทำงกำรส่งเสริมที่เหมำะสมกับบริบทสังคมไทย
หลังจำกได้ผลกำรศึกษำ จะมีกำรจัดทำแบบสอบถำมรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อกรอบ
ทักษะและรำยงำนดังกล่ำว จำกผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในหน่วยงำนทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และ
สถำบั น กำรศึกษำ ที่มีบ ทบำทในกำรเตรี ย มควำมพร้อมคุณภำพคนไทยแต่ล ะช่วงวัยในบริบทต่ำง ๆ โดย
โครงสร้ำงแบบสอบถำมประกอบด้วย (1) ข้อคิดเห็นต่อกรอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) เพื่อ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 สำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย (2) กำร
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จั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น แห่ ง อนำคต (Future Skill) ส ำหรั บ คนไทยแต่ ล ะช่ ว งวั ย และ (3)
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทำงกำรส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยแต่
ละช่วงวัย
ผลสรุปจำกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแบบสอบถำมข้ำงต้น จะนำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ
(ร่ ำง) รำยงำนทักษะที่จ ำเป็ นแห่งอนำคต (Future Skill) เพื่อเตรียมกำรพัฒ นำคุณภำพคนไทยทุกช่วงวัย
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 : ผลกำรศึกษำและแนวทำงกำร
ส่งเสริม โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่ำน เพื่อปรับปรุงแก้ไขรำยงำนฉบับจริงตำมควำมเหมำะสม ให้มี
ควำมถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ต่อไป
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผลกำรวิจัยเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในกำร
เตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21
2) ข้อเสนอแนวทำงในกำรส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ที่เหมำะสมกับบริบท
ของประเทศไทย สำมำรถนำไปพัฒนำคุณภำพคนไทยทุกช่วงวัย เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของ
โลกในศตวรรษที่ 21
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรม
บทนี้จะเป็นกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ประเด็นหลักในหัวข้อกำรศึกษำของรำยงำนฉบับนี้
เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ของคนไทยแต่ละช่วงวัยและแนวทำงกำร
ส่งเสริม เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำคุณภำพ
คนทุกช่วงวัยในบริบทประเทศไทย ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ (1) กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
ของโลกศตวรรษที่ 21 (2) ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) (3) กำรพัฒนำคุณภำพคนในแต่ละช่วงวัย
(4) แนวทำงกำรพัฒนำและกรณีศึกษำ และ (5) แนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
2.1 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21

รูปภำพที่ 1: World of Disruption
(ธำนินทร์ เอื้ออภิธร, 2560)

ในปัจจุบัน โลกขับเคลื่อนด้วย 3 กระแสที่ก่อให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงสำคัญ ได้แก่ (1) กระแสโลกำภิวัตน์
(Globalization) ที่ทำให้เส้นแบ่งเขตแดนระหว่ำงประเทศเบำบำงลง กำรเดินทำงเคลื่อนย้ำยข้ำมประเทศของ
คน เงิ น ทุ น และเทคโนโลยี ง่ ำ ยดำยขึ้ น อย่ ำ งที่ ไ ม่ เ คยเป็ น มำก่ อ น (2) กระแสกำรพั ฒ นำเทคโนโลยี
(Digitalization) ที่เป็ น ไปอย่ ำงรวดเร็ ว และก้ำวกระโดด ส่ งผลให้อ ำรยธรรมของมนุษ ย์เ ปลี ่ย นแปลงไป
โดยสิ้นเชิง และ (3) กระแสควำมเป็นใหญ่ของเงินทุน (Financialization) โดยเงินได้กลำยเป็นตัวขับเคลื่อน
โลกในด้ำนต่ ำง ๆ มำกมำยด้ว ยอิ ทธิ พลของโลกำภิวั ฒ น์ และเทคโนโลยี ท ำงกำรเงินสมั ยใหม่ ที่ท ำให้ เ กิ ด
กำรแลกเปลี่ยนเงินตรำอันรวดเร็วและกำรเพิ่มมูลค่ำ เงินแม้ไม่ได้สร้ำงมูลค่ำจริงทำงเศรษฐกิจ เลย (ธำนินทร์
เอื้ออภิธร, 2560) กระแสหลักของโลกดังกล่ำวส่งผลให้เกิดสภำพสังคมและเศรษฐกิจสมัยใหม่ที่ผันแปรไป
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อย่ำงมีนัยสำคัญ เป็นสภำวะที่ เรียกว่ำ “VUCA World” ประกอบมำจำกคำว่ำ “Volatility” ควำมผันผวน
รวดเร็วรุนแรง “Uncertainty” ควำมไม่แน่นอน คำดเดำไม่ได้ “Complexity” ควำมสลับซับซ้อน เข้ำใจยำก
และ “Ambiguity” ควำมคลุมเครือ กำกวม ไม่ชัดเจน (ธำนินทร์ เอื้ออภิธร, 2560) ในภำพรวมอำจเรียกสภำวะ
ดั ง กล่ ำ วของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ ว่ ำ ยุ ค “Disruption” ดั ง แสดงในรู ป ภำพที่ 1 ซึ่ ง หมำยถึ ง โลกที่ มี
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ทำให้เกิดกำรชะงักงันเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงแบบสิ้นเชิงไปสู่สิ่งใหม่ทำให้สิ่งที่มี
อยู่เดิมหำยไป (อริญญำ เถลิงศรี, 2561)
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว หรือ Disruption เกิดขึ้นใน 2 มิติหลัก ได้แก่ มิติทำงสังคมและมิติทำง
เทคโนโลยีซึ่งมีควำมเกี่ยวพันกันอย่ำงแยกไม่ออก โดยไม่อำจกล่ำวอย่ำงชัดเจนได้ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงในมิติใด
เกิดขึ้นก่อนจึงเป็นผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในอีกมิติหนึ่งตำมมำ เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งสองด้ำนส่งผล
ต่อกันและกันและอำจพัฒนำขึ้นพร้อม ๆ กัน (Castells, 2010) กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ล้วนเป็นปัจจัยที่
ส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของทักษะในอนำคตทั้งสิ้น Weng (2015) นำเสนอว่ำ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงของทักษะสำหรับอนำคต แบ่งเป็น 3 เรื่องได้แก่ (1) กำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของเทคโนโลยี
กำรเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีที่ทันสมัยกลำยเป็นส่วนสำคัญในชีวิตมนุษย์และกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้คน กำร
ยกระดับควำมเชี่ยวชำญในเรื่องดังกล่ำวจะกลำยเป็นเรื่องจำเป็นในโลกของกำรแข่งขัน (2) ปัจจัยในเรื่องกำร
ทำงำนของสมองและกำรคิด และ (3) สภำพสังคมที่หลำกหลำย ทั้งเรื่องเชื้อชำติ เผ่ำพันธุ์ วัฒนธรรมที่แตกต่ำง
และ Mehta (2020) ยังได้เพิ่มเติมเรื่องกำรก้ำวสู่กำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุของหลำยประเทศทั่วโลก
ทั้งนี้ สมบัติ นพรัก (2563) ได้สรุป Disruption ซึ่งครอบคลุมกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง 2 มิติข้ำงต้น ที่
ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ภำคกำรศึกษำอย่ำงเด่นชัด จนนำไปสู่กำรปฏิวัติระบบกำรศึกษำให้สอดคล้องตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของโลก โดยแบ่งออกเป็น 5 ประกำรสำคัญ ดังนี้
2.1.1 Population Disruption
ข้อมูลโครงสร้ำงประชำกรสะท้อนแนวโน้มที่คล้ำยคลึงกันทั่วทุกภูมิภำค ว่ำโลกกำลังก้ำวเข้ำสู่สังคม
ผู้ สู ง วั ย (Ageing Society) อย่ ำ งรวดเร็ ว เนื่ อ งจำกสั ด ส่ ว นผู้ สู ง อำยุ ต่ อ ประชำกรทั้ ง หมดเพิ่ ม ขึ้ น อย่ ำ ง
ก้ำวกระโดด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศแถบเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกำ
และแคริบเบียน (United Nations, 2019a) ซึ่งมีสำเหตุมำจำกหลำยปัจจัย ไม่ว่ำจะเป็นอัตรำกำรเกิดที่ต่ำลง
เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทำงสังคม รวมถึงนโยบำยกำรควบคุม จำนวน
ประชำกรในอดีต ประกอบกับควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขทำให้ อำยุเฉลี่ยของ
ประชำกรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งประชำกรในยุค Baby Boomer สมัยหลังสงครำมโลกครั้งที่ 2 ซึ่งมีอัตรำเกิด
สูงมำกได้กลำยมำเป็นกลุ่มผู้สูงอำยุในปัจจุบัน (ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 2561)
Mehta (2020) ได้ยกตัวอย่ำง กรณีสังคมสูงอำยุในสิงคโปร์ เป็นประเทศที่ป ระชำกรมีช่วงอำยุยืนยำว
ที่สุดในโลก คือ มีอำยุเฉลี่ย 84.8 ปี กำรที่ประชำกรมีช่วงอำยุยืนยำวและกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ สิงคโปร์จึงมี
นโยบำยเพื่อแก้ปัญหำสภำพสังคมที่เต็มไปด้วยแรงงำนสูงอำยุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ ด้วย
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ทรัพยำกรหลักของสิงคโปร์ คือ ประชำกรทุกระดับของประเทศ ทุกเศรษฐสถำนะ รัฐบำลสิงคโปร์มุ่งในควำม
ยืดหยุ่นและมั่นใจว่ำประชำกรของตนสำมำรถเผชิญทุกควำมท้ำทำยด้วยควำมกล้ำหำญ อย่ำงไรก็ตำมด้วย
ชื่อเสียงในเรื่องธรรมำภิบำล ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองต่อวิกฤตกำรณ์สำกล และเสถียรภำพทำงกำรเมือง
ผู้นำสิงคโปร์เชื่อมั่นในกำรผูกสัมพันธ์ที่ดีต่อประเทศเพื่อนบ้ำน และกำรมีเศรษฐกิจเปิดที่เต็มไปด้วยพลวัตร
กำรแข่งขัน และควำมหลำกหลำย ซึ่งในระยะยำวทำให้ประเทศสิ งคโปร์ยังคงเป็นประเทศชั้นนำในโลกที่
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (บทควำมวิจัยเรื่อง กำรปลดปล่อยศักยภำพของแรงงำนผู้สูงวัย กรณี ศึกษำของ
สิงคโปร์ (Unlocking The Potential of an Older Workforce: The Singapore Case) (2020) ในวำรสำร
Indian Journal of Gerontology)
สำหรับประเทศไทย ตำรำงที่ 1-2 แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทีส่ อดคล้องไปกับทิศทำงของโลก โดยพบว่ำ
ในปี 2563 ประเทศไทยมีอัตรำกำรขยำยตัวของประชำกรเพียงร้อยละ 0.15 และมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
โดยคำดกำรณ์ว่ำในอีก 20 ปีข้ำงหน้ำ อัตรำดังกล่ำวจะติดลบร้อยละ 0.26 (United Nations, 2019b) ขณะที่
จำนวนประชำกรผู้สูงอำยุภำยในประเทศมีสัดส่วนมำกขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปัจจุบัน สัดส่วนผู้สูงอำยุตั้งแต่ 60 ปี
ขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 19.2 ของประชำกรทั้งหมด ซึ่งเกือบถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ (ร้อยละ 20) ของกำรเป็นสังคม
ผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ตำมนิยำมขององค์กำรสหประชำชำติ และคำดว่ำจะเพิ่มขึ้น กลำยเป็น
สัดส่วนประมำณ 1 ใน 3 ของประชำกรทั้งหมด ในปี 2583 (United Nations, 2019b)
ตำรำงที่ 1: ข้อมูลสถิตโิ ครงสร้ำงประชำกร
ปี
อัตรำ
อัตรำกำรเกิด (ต่อ 1,000 คน)
อัตรำกำรตำย (ต่อ 1,000 คน)
อัตรำกำรขยำยตัวของประชำกร (%)

2563
โลก
17.5
7.7
0.98

2583
ไทย
9.5
8.3
0.15

โลก
ไทย
15.5
8.2
8.6
11.0
0.69
-0.26
ที่มำ: United Nations, 2019b

ตำรำงที่ 2: สัดส่วนผูส้ ูงอำยุต่อประชำกรทั้งหมด (%)
ปี

2563
2573
2583
สัดส่วน
สัดส่วนประชำกร อำยุ 60 ปีขึ้นไป (%) Aged Society: > 20% Hyper-aged Society: > 28%
โลก
13.5
16.5
18.9
ไทย
19.2
27.0
33.1
สัดส่วนประชำกร อำยุ 65 ปีขึ้นไป (%) Aged Society: > 14% Hyper-aged Society: 20%
โลก
9.3
11.7
14.1
ไทย
13.0
19.6
26.2
ที่มำ: United Nations, 2019b
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กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสร้ำงประชำกรทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในภำคกำรศึกษำ ประกำรแรกที่
ชัดเจนก็คือจำนวนประชำกรวัย เรียนที่ลดลงอันเป็นผลมำจำกอัตรำกำรเกิดที่ต่ำลง (สมบัติ นพรัก, 2563)
ข้ อ มู ล ย้ อ นหลั ง และข้ อ มู ล ประมำณกำรในรู ปภำพที่ 2 สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ ำ จ ำนวนประชำกร อำยุ ร ะหว่ ำง
3-21 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยเรียนตั้งแต่ร ะดับชั้น ก่อนประถมศึกษำจนถึงอุดมศึกษำในประเทศไทย ลดลงตั้งแต่
ปี 2523 จำก 21 ล้ำนคน เหลือเพียง 17 ล้ำนคนในปี 2553 และคำดว่ำจะลดลงอย่ำงต่อเนื่องเหลือ 11 ล้ำน
คนในปี 2583 (สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2562ก)

รูปภำพที่ 2: จำนวนประชำกรวัยเรียน อำยุ 3-21 ปี
(สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2562ก)

สอดคล้องกับข้อมูล รำยปีของจำนวนนักเรียนนักศึกษำในระบบโรงเรียนแต่ละระดับชั้น ระหว่ำงปี
กำรศึกษำ 2558-2562 แสดงในตำรำงที่ 3 ที่พบว่ำจำนวนนักเรียนนักศึกษำในภำพรวมลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
เฉลี่ยปีละประมำณ 1 แสนคน (สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2562) จึงเป็นทั้งควำมท้ำทำยและโอกำส
ของสถำบันในภำคกำรศึกษำ ทั้งที่เป็นหน่วยงำนรัฐและเอกชน ในกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงและแนวทำง
กำรบริจัดกำรงบประมำณและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำระบบกำรศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนคุณภำพ
ควำมเสมอภำค และประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแผนกำรพัฒนำประเทศและทิศทำงกำรศึกษำ
ของโลก (สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2562ก)
ตำรำงที่ 3: จำนวนนักเรียนนักศึกษำในระบบจำแนกตำมระดับชั้น ประจำปีกำรศึกษำ 2558-2562
ปี
ระดับ
กำรศึกษำ
ก่อนประถมศึกษำ
ประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำตอนต้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย
อุดมศึกษำ
รวม

2558

2559

1,738,820
4,867,077
2,344,378
2,016,697
2,374,459
13,341,431

1,752,458
4,826,770
2,314,057
1,941,524
2,319,717
13,154,526

2560

2561

2562

1,833,911
1,815,370
1,711,734
4,750,776
4,753,882
4,750,207
2,317,353
2,304,409
2,297,835
1,909,760
1,889,946
1,878,153
2,248,761
2,171,663
2,076,924
13,060,561
12,935,270
12,714,853
ที่มำ: สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร, 2562
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เมื่ อ ประชำกรแรกเกิ ด และประชำกรวัยเรีย นลดลงอย่ำ งมี นัย ส ำคั ญ ผลที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตำมมำก็ คือ
ประชำกรวัยแรงงำนซึ่ง จะมำเป็นกำลังหลักในกำรขับเคลื่อนประเทศทดแทนแรงงำนเดิมที่จะแก่ตัวลงและ
กลำยเป็นผู้สูงอำยุ มีน้อยลงตำมไปด้วย ทำให้ภำระพึ่งพิงที่วัยแรงงำนต้องแบกรับดูแลแทนประชำกรวัยเด็ก
และวัยสูงอำยุเพิ่มขึ้น (สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2562ก) หำกพิจำรณำตำม
สัดส่วนประชำกรแต่ละช่วงวัยดังแสดงในรูปภำพที่ 3 อัตรำส่วนพึ่งพิง (Dependency Ratio) ในปัจจุบันอยู่ที่
ประมำณร้อยละ 50 หมำยควำมว่ำ ประชำกรวัยแรงงำน 2 คน รับภำระดูแลผู้สูงอำยุและเด็ก 1 คน และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปี 2583 คำดว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำวจะสูงเกือบถึงร้อยละ 80 คือ ภำระดูแลผู้สูงอำยุ
และเด็ก 1 คน จะแบกรับโดยประชำกรวัยแรงงำนเพียง 1.25 คน

รูปภำพที่ 3: สัดส่วนประชำกรไทยแต่ละช่วงวัย
(สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2562ก)

กำรที่จำนวนแรงงำนลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อควำมต้องกำรแรงงำนภำยในประเทศ ในอนำคต
ประเทศไทยอำจประสบกับปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน เนื่องจำกมีควำมต้องกำรแรงงำนมำกขึ้นโดยเฉพำะ
ในภำคอุตสำหกรรมและภำคบริกำร ทั้งจำกกำรขยำยตัวของธุรกิจเดิมและกำรเกิดขึ้นของอุตสำหกรรมใหม่
จนเกินจำนวนแรงงำนที่มีอยู่ (สำนักงำนสภำพพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2562) ส่วนหนึ่งอำจ
สำมำรถทดแทนด้วยแรงงำนต่ำงชำติเนื่องจำกกำรเคลื่อนย้ำยถิ่นฐำนเป็นเรื่องง่ำยขึ้นในโลกสมัยใหม่ด้ว ย
อิทธิพลจำกกระแสโลกำภิวั ฒ น์ และกำรพั ฒ นำทำงเทคโนโลยีด้ ำ นคมนำคมขนส่ ง และกำรติ ด ต่ อสื่ อ สำร
จำกข้อมูลที่รวบรวมโดยคณะทำงำนเฉพำะเรื่องแห่งสหประชำชำติว่ำด้วยกำรย้ำยถิ่นของประเทศไทย พบว่ำ
ในปี 2561 มีจำนวนผู้ไม่ได้ถือสัญชำติไทยพำนักภำยในประเทศประมำณ 4.9 ล้ำนคนซึ่งเพิ่มขึ้นมำกกว่ำ
1 ล้ำนคนภำยในระยะเวลำ 5 ปี ในจำนวนนี้เป็นแรงงำนข้ำมชำติเกือบ 3.9 ล้ำนคน ส่วนใหญ่มำจำกกลุ่ม
ประเทศเพื่อนบ้ำน อำทิ ประเทศกัมพูชำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เมียนมำ และเวียดนำม
โดยปัจจุบัน แรงงำนข้ำมชำติในประเทศไทยคิดเป็นสัดส่วนกว่ำร้อยละ 10 ของกำลังแรงงำนทั้งหมดและถือ
เป็ น หนึ่ ง ในก ำลั ง ส ำคั ญ ในกำรขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศ (Harkins, 2019) นอกจำกนั้ น นโยบำย
เปิดโอกำสทำงอำชีพแก่แรงงำนโดยไม่จ ำกัดเพศ กำรปรับเปลี่ยนระยะเวลำในระบบกำรศึกษำตำมควำม
เหมำะสม เช่น ให้เริ่มเรียนเร็วขึ้นหรือลดระยะเวลำลงในบำงระดับชั้น ตลอดจนกำรพัฒนำทักษะและส่งเสริม
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กำรจ้ำงงำนในกลุ่มผู้สูงอำยุ เช่น กำรขยำยอำยุเกษียณโดยเฉพำะในสำขำอำชีพที่ขำดแคลน และกำรออกแบบ
สภำพแวดล้อมที่ช่วยสนับสนุนกำรทำงำนเพื่อให้ผู้สูงอำยุยังสำมำรถมีส่วนร่วมในตลำดแรงงำนได้อยู่ ล้วนเป็น
แนวทำงที่สำมำรถชะลอและบรรเทำภำวะขำดแคลนกำลังคนได้ (ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 2561; สำนักงำน
สภำพพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2562; สมบัติ นพรัก, 2563) อย่ำงไรก็ตำม ยังจำเป็นต้องมีกำร
เพิ่มผลิตภำพแรงงำนในระยะยำวเสริมจำกกำรแก้ปัญหำเชิงปริมำณเพียงอย่ำงเดียว เพรำะสำมำรถช่วยลด
ควำมต้องกำรแรงงำนได้อย่ำงมีนัยสำคัญ ดังแสดงในรูปภำพที่ 4

รูปภำพที่ 4: ควำมต้องกำรแรงงำนของประเทศ พ.ศ. 2580 ในกรณีกำรเพิม่ ผลิตภำพแรงงำน
(สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2562)

นอกจำกกำรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมำใช้ในกระบวนกำรผลิต แล้ว กำรพัฒนำแรงงำนเป็นปัจจัย
สำคัญอย่ำงยิ่งที่ต้องดำเนินกำรควบคู่กันในกำรเพิ่มผลิตภำพแรงงำน โดยประกอบด้วยกำรเตรียมควำมรู้และ
ทักษะที่ตอบโจทย์ ควำมต้องกำร ทั้งในด้ำนพื้นฐำนและด้ำนเฉพำะเจำะจงที่จำเป็นตำมสำขำวิช ำ ให้ แก่
ประชำกรวัยศึกษำก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน และกำรพัฒนำประชำกรวัยแรงงำนที่อยู่ในตลำดแรงงำนแล้ ว
ด้วยกำรเพิ่มทักษะ (Up-skilling) และเสริมทักษะใหม่ (Re-skilling) อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมำตรฐำน
แรงงำนและสนับสนุนให้สำมำรถทำงำนในตลำดได้นำนที่สุด (ธนำคำรแห่งประเทศไทย, 2561; สำนักงำน
สภำพพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2562)
2.1.2 Generation Disruption
ดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นว่ำควำมก้ำวหน้ำด้ำนวิทยำกำรทำงกำรแพทย์ทำให้อำยุขัยของคนยำวนำนขึ้น
สังคมในปัจจุบันจึงประกอบด้วยคนแต่ละช่วงวัยที่แตกต่ำงกันถึง 5 ยุคสมัย ได้แก่ (1) Baby Boomer เกิด
ระหว่ำง พ.ศ. 2489-2507 ปั จ จุ บั น ส่ ว นใหญ่อยู่ในวัยเกษียณอำยุ ทำให้ มีเวลำว่ำง เริ่มเรียนรู้กำรใช้งำน
เทคโนโลยีดิจิทัล และเข้ำสู่เครือข่ำยสังคมออนไลน์ มำกขึ้น (2) Generation X เกิดระหว่ำง พ.ศ. 2508-2523
ปัจจุบันส่วนใหญ่มีควำมมั่นคงในชีวิตและอยู่ในจุดสูงสุดทำงอำชีพ ทำให้หันมำให้ควำมสนใจกับงำนอดิเรก
อื่น ๆ อย่ำงจริงจัง (3) Millenial หรือ Generation Y เกิดระหว่ำง พ.ศ. 2524-2539 ปัจจุบันเข้ำสู่ สั ง คม
ทำงำนอย่ำงเต็มตัวและส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มสร้ำงฐำนะและครอบครัว เป็นกลุ่มคนที่ขับเคลื่อนตลำดในหลำย
ธุร กิจ (4) Generation Z เกิดระหว่ำง พ.ศ. 2540-2555 เป็นประชำกรยุคดิจิทัล อย่ำงแท้จริ ง ตั้ง แต่ เ กิ ด
มีควำมสำมำรถในกำรใช้งำนและเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลำ ปัจจุบันอยู่ในช่วง
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วัยเรียนขณะที่บำงส่วนเพิ่งจบกำรศึกษำและเริ่มเข้ำสู่ตลำดแรงงำนเป็นครั้งแรก ได้รับผลกระทบจำกควำม
ไม่แน่ น อนท่ำมกลำงวิกฤตต่ำง ๆ ตลอดช่ว งเวลำที่เติบโต ทำให้ มีควำมกังวลใจเฉลี่ ยสู งกว่ำช่ว งวัยอื่น ๆ
และเกิดกำรรวมกลุ่มกันเพื่อสร้ำงพื้นที่ปลอดภัยสำหรับตนเองโดยเฉพำะในโลกเสมือน เชื่อมต่อกับเด็กรุ่นใหม่
ในปั จ จุ บั น คือ (5) Alpha เกิด หลั ง พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป เป็น ลู กของคนในยุค Millenial และมีอิทธิพล
ต่อกำรตัดสินใจของพ่อแม่เป็นอย่ำงมำก เติบโตในสภำพแวดล้อมที่มีควำมเปิดกว้ำงไม่ว่ำจะเป็นเรื่องค่ำนิยม
ทำงเพศ กำรแสดงอำรมณ์ ไปจนถึงกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและควำมบันเทิงต่ำง ๆ (TCDC, 2020)
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วทำให้ช่องว่ำงระหว่ำงช่วงวัย ต่ำง ๆ ข้ำงต้น
(Generation Gap) ขยำยกว้ำงขึ้น เพรำะประสบกำรณ์และบริบทในกำรดำเนินชีวิตของคนแต่ละยุคสมัย
แตกต่ำงกันตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต โดยเฉพำะช่องว่ำงระหว่ำงผู้ใหญ่ที่เกิดในยุค Baby Boomer Generation X
และ Millenial กั บ เด็ ก ที่ เ กิ ด ในยุ ค Generation Z และ Alpha ซึ่ ง มี พ ฤติ ก รรม ควำมคิ ด และควำมเชื่ อ
ไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิง (TCDC, 2020) ยกตัวอย่ำงเช่น ด้ำนกำรเรียน โรงเรียนจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรเรียนรู้เพื่อรองรับเด็กยุคเทคโนโลยีที่ เริ่มเรียนรู้เร็ว มีควำมเป็นตัวของตัวเองสูง ชอบควำมหลำกหลำย
รวดเร็วทันใจ และอำจมีควำมสนใจในกำรเรียนในระบบน้อยลง (สมบัติ นพรัก , 2563) เช่นเดียวกับด้ำนกำร
ทำงำน ผลสำรวจของ Gallup พบว่ำกลุ่มคนรุ่นใหม่มโี อกำสในกำรเปลี่ยนงำนมำกกว่ำ เพรำะมีควำมผูกพันกับ
องค์กรค่อนข้ำงต่ำ พร้อมแสวงหำโอกำสในกำรทำงำนใหม่ ๆ ที่สำมำรถตอบโจทย์ควำมต้องกำรของตนเองได้
อยู่เสมอ (พสุ เดชะรินทร์, 2562) กำรเรียนรู้ระหว่ำงช่วงวัยเพื่อหำวิธีในกำรอำศัยอยู่ในสังคมร่วมกันจึงเป็น
ทิศทำงที่มีควำมสำคัญมำก ผลกำรทดสอบควำมสำมำรถของคนในแต่ละช่วงอำยุแสดงให้เห็นว่ำควำมสำมำรถ
ทำงชีววิทยำตำมธรรมชำติจะสูงมำกในช่วงวัยเด็กก่อนค่อย ๆ ลดลงเมื่ออำยุมำกขึ้น ขณะที่ควำมสำมำรถที่เกิด
จำกกำรเรียนรู้จะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตำมประสบกำรณ์และไม่มีวันลดลง ทำให้สมรรถนะในกำรทำงำนของแต่ละ
ช่วงวัยมีจุดแข็งจุดอ่อนที่แตกต่ำงกัน ทำงที่ ดีที่สุดจึงเป็นกำรทำงำนร่วมกันเพื่อสำมำรถใช้ประโยชน์จำกข้อดี
ของทุกช่วงวัยอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ (ไพรินทร์ ชูโชติถำวร, 2563)
2.1.3 Technology Disruption
กำรปฏิวัติอุตสำหกรรม เป็นกำรพลิกโฉมครั้งใหญ่ในหน้ำประวัติศำสตร์ของสังคมมนุษย์ อันเกิดจำก
ควำมก้ำวหน้ ำทำงเทคโนโลยี แบบก้ำวกระโดดที่สร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงกว้ำงขวำง โดยโลกได้ผ่ำน
กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมมำแล้ว ถึง 3 ครั้งสำคัญ ได้แก่ (1) กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 1 เกิดขึ้นช่วงปลำย
ศตวรรษที่ 18 ซึ่งมีกำรประดิษฐ์ เครื่ องจั กรไอน้ำ เป็นครั้งแรกที่มี กำรใช้พลังงำนจำกแร่ธำตุมำขับเคลื่ อน
เครื่องจักรแทนกำรใช้แรงงำนคนหรือสัตว์ (2) กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 2 เกิดช่วงปลำยศตวรรษที่ 19
มีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำและกำรประดิษฐ์เครื่องจักรสันดำปภำยใน ทำให้เกิดกำรผลิตแบบ Mass Production
หรือกำรผลิตสินค้ำ ปริมำณมำก และ (3) กำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 3 เกิดขึ้นช่วงกลำงศตวรรษที่ 20
เป็นยุคสมัยของระบบอัตโนมัติ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ค่อย ๆ แพร่หลำยในระดับ
ครัวเรือน ซึ่งช่วยอำนวยควำมสะดวกและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปอย่ำงมำก (จำนง สรพิพัฒน์, 2561) ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของกำรเปลี่ยนผ่ำนเข้ำสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation)
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ปัจจุบัน โลกกำลังอยู่ในระหว่ำงกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมครั้งที่ 4 เป็นยุคสมัยของอินเทอร์เน็ต ซึ่งเกิด
จำกกำรรวมตัวกันของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทำให้อุปกรณ์เครื่องมือต่ำง ๆ มีขนำด
เล็กลง สำมำรถเชื่อมต่อข้อมูลกันเป็นเครือข่ำย และสั่งกำรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยมีตัวอย่ำงเทคโนโลยี
ที่สำคัญ เช่น ปัญญำประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) กำรเรียนรู้ของเครื่องจัก ร (Machine Learning:
ML) อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) และเทคโนโลยีชีวภำพ (Biotechnology) เป็นต้น
(จำนง สรพิพัฒน์, 2561) กำรปฏิวัติครั้งนี้แตกต่ำงจำกยุคสมัยคอมพิวเตอร์หรือกำรปฏิวัติทำงดิจิทัลในยุคก่อน
เพรำะไม่เพีย งเกิดเทคโนโลยี สมัย ใหม่ จำนวนมำก แต่ยังเกิดกำรหลอมรวม เชื่อมต่อ และโต้ตอบกันของ
เทคโนโลยีเหล่ำนั้นทั้งบนพื้นที่ทำงดิจิทัล ทำงกำยภำพ และทำงชีวภำพ โดยคำว่ำ “Digital Disruption” หรือ
“ควำมปั่ น ป่ ว นทำงดิจิ ทัล ” เป็ น อีกกรอบแนวคิด หนึ่งในกำรอธิบำยผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงของ
เทคโนโลยีดิจิทัลในยุคสมัยนี้ (Kim, 2020)
องค์ ป ระกอบหลั ก ของ Digital Disruption มี 3 ประกำร ได้ แ ก่ (1) นวั ต กรรมดิ จิ ทั ล (Digital
Innovation) หมำยถึงผลิ ตภัณ ฑ์ บริ กำร หรือกระบวนกำรที่ ไ ด้รับ กำรออกแบบใหม่โ ดยกำรประยุ ก ต์ ใ ช้
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงไป ขณะเดียวกันก็สำมำรถขับเคลื่อ นให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงทั้งทำงสังคมและเทคโนโลยีในบริบทแวดล้อมนั้น (2) ระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystems)
หมำยถึงสภำพแวดล้อมทำงสังคมและทำงเทคโนโลยีซึ่งเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยที่มีควำมซับซ้อน มีพลวัต
สำมำรถเปลี่ยนแปลง ขยำย และผสมผสำนกำรใช้งำนนวัตกรรมข้ำมบริบทได้ และมีลำดับชั้นในกำรรวมกลุ่มที่
แน่นแฟ้น คนที่อยู่ภำยในเครือข่ำยสำมำรถเข้ำถึงทรัพยำกรได้มำกกว่ำคนที่เข้ำไม่ถึงเครือข่ำยอย่ำงชัดเจน
และ (3) ตรรกะเชิงคุณค่ำ (Value Logics) หมำยถึงเหตุผลหลักที่เป็นรำกฐำนในกำรออกแบบและพัฒ นำ
นวัตกรรม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์หรือคุณค่ำตำมวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ (Skog et al., 2018)
ในเชิงผลกระทบต่อสังคม ควำมแตกต่ำงระหว่ำง Digital Disruption กับ Digital Transformation
คือ Digital Disruption ก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันและมีบริบทที่เฉพำะเจำะจงมำกกว่ำ สำมำรถเห็น
ผลกระทบที่ชัดเจนว่ำนวัตกรรมใดสร้ำงควำมปั่นป่วนให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disrupt) ต่อคน
หรื อบริ บ ทใด (Skog et al., 2018) ที่เห็ น ได้ชัดเจนคือในภำคธุรกิจ ครอบคลุม ทุกแวดดวง ทั้งกำรเงินกำร
ธนำคำร กำรผลิตสินค้ำและบริกำร และกำรสื่อสำรมวลชน เป็นต้น โดยมีกำรสร้ำงสรรค์และนำนวัตกรรมใหม่
มำใช้เพื่อเพิ่มมูลค่ำและส่วนแบ่งทำงกำรตลอด สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยได้มำกขึ้น
ทำให้สำมำรถแข่งขันและอยู่รอดในวงกำรธุรกิจ (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มำรุต พัฒนำผล, 2562)
สำหรับภำคกำรศึกษำ กำรเติบโตของนวัตกรรมดิจิทัล ไม่ว่ำจะเป็นประสิทธิภำพที่สูงขึ้นของอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ควำมสำมำรถในกำรเชื่อมต่อไร้สำยอย่ำงรวดเร็ว รวมทั้งกำรเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันและ
แพลตฟอร์มด้ำนกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ส่งผลให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบและกระบวนกำรเรียนรู้ เป็นกำรเรียนรู้
ที่ ไ ร้ พ รมแดนมำกขึ้ น มี แ พลตฟอร์ ม กำรเรี ย นรู้ ที่ มี เ นื้ อ หำที่ ส ำมำรถปรั บ ปรุ ง ให้ ทั น สมั ย ตลอดเวลำ ลด
ควำมสำคัญของกำรเรียนในห้องเรียนลงอย่ำงมีนัยสำคัญ ทำให้ทั้งบทบำทของสถำบันกำรศึกษำ ผู้เรียน และ
ผู้สอนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงสิ้นเชิง (พิชญ์สินี มะโน, 2562)
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ชลัมพ์ ศุภวำที (2561) กล่ำวว่ำโลกกำลังเข้ำสู่ยุค “ดิจิทัลเปลี่ยนโลกกำรศึกษำ” อย่ำงเต็มตัว ทั้งนี้
นอกเหนือจำกรูป แบบกำรเรียนรู้ที่เน้น กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ อย่ำงกระบวนกำรสอนแบบ Projectbased และ Play-based Learning และกำรเรียนกำรสอนที่ เปลี่ยนไปเป็นกำรศึกษำตำมเส้นทำงควำมถนัด
และเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ของแต่ละคนมำกขึ้น (Personalised Learning) ซึ่งเข้ำมำปฏิวัติระบบกำรศึกษำแบบ
ดั้งเดิมแล้ว เทคโนโลยีทพี่ ัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดยังทำให้ต้องมีกำรพัฒนำทักษะใหม่ ๆ ให้เท่ำทันโลก เพรำะอีก
ประมำณ 10 ปี กว่ำร้อยละ 90 ของตำแหน่งงำนเดิมจะเปลี่ยนโฉมไปแบบหน้ำมือเป็นหลังมือ ศำสตร์ด้ำน
วิทยำกำรคอมพิว เตอร์ และกำรเขีย นโปรแกรมจะกลำยเป็นสมรรถนะพื้นฐำนส ำหรับทุกคน (Computer
Science for All) กำรศึกษำแบบบูรณำกำรข้ำมสำขำระหว่ำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศำสตร์ ศิลปะ
และคณิตศำสตร์ (STEAM) ตลอดจนกำรพัฒนำทักษะเกี่ยวกับกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ (Systematic
Thinking) ค่อย ๆ มีควำมส ำคัญมำกขึ้น ในหลำยประเทศทั่ว โลก สอดคล้ องกับ งำนวิจัยของศูนย์วิจัยกำร
อำชีวศึกษำแห่งชำติ ประเทศออสเตรเลีย ที่พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงพลิกผันของเทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้
ควำมต้องกำรทั้งด้ำนทักษะ เนื้อหำหลักสูตร และองค์ควำมรู้ในหลำยอำชีพเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทั้งหมดส่งผลต่อ
กำรวำงแผน กำรนำเสนอ และกำรส่งต่องำนของภำคกำรศึกษำ ทำให้ต้องขยำยขอบเขตองค์ควำมรู้และทักษะ
งำนให้กว้ำงขึ้น ครอบคลุมทั้งทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอำรมณ์ (Soft Skills) และทักษะงำนด้ำนเทคนิค
และกำรใช้งำนเทคโนโลยี (Technical Skills) ซึ่งจะมีควำมสำคัญมำกยิ่งขึ้น ตลอดจนทักษะทั่วไป (Generic
Skills) ที่จำเป็นเพื่อเตรียมควำมพร้อมแก่ทั้งผู้สอน ผู้เรียน และผู้สำเร็จกำรศึกษำ (Seet et al., 2018)
2.1.4 Career Disruption
โครงสร้ ำ งอำชี พ และกำรท ำงำนในโลกศตวรรษที่ 21 จะเปลี่ ย นแปลงไปอย่ ำ งมำก กำรจั ด กำร
สำยอำชีพ (Career Management) ดั้งเดิมที่เส้นทำงอำชีพพัฒนำแบบไต่เต้ำทีละขั้นตำมเส้นโค้งกำรพัฒนำ
(S-curves) จนถึงจุดอิ่มตัวซึ่งอำจใช้เวลำจนเกษียณอำยุ ไม่เหมำะสมสำหรับคนยุคใหม่ อีกต่อไป (Johnson,
2012) โดย Johnson (2012) เสนอกำรจั ด กำรเส้ น ทำงอำชี พ แบบกำรเล่ น กระดำนโต้ ค ลื่ น ซึ่ ง มี ก ำรแบ่ ง
เส้นทำงอำชีพออกเป็นระยะย่อย ประมำณ 3-4 ปี ให้มีกำรเติบโตตำมสำยงำนเหมือนกำรไต่สู่ยอด S-curves
ทีละลูกอย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่งถึงจุดสูงสุด โดยสำมำรถเติบโตข้ำมสำยงำนได้ซึ่งตอบโจทย์ชีวิตและกำรทำงำน
ของคนรุ่นใหม่มำกกว่ำ นอกจำกนี้ แนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีอย่ำง
กำรนำเทคโนโลยีโดยเฉพำะหุ่นยนต์ ระบบกำรทำงำนอัตโนมัติ อินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ปัญญำประดิษฐ์ และ
กำรเรี ย นรู้ ข องเครื่ อ งจั ก รมำใช้ ใ นกำรท ำงำนแทนที่ แ รงงำนมนุ ษ ย์ ยั ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ค วำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำนในแต่ละอำชีพเพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่งผลให้บำงอำชีพอำจหำยไป ขณะเดียวกันก็ทำให้เกิดอำชีพ
ใหม่ ๆ ขึ้น (Bakhshi et al., 2017) โดยพบผลกำรศึกษำที่สอดคล้องกันทั้งในตลำดแรงงำนสหรัฐอเมริกำและ
สหรำชอำณำจักรว่ำอำชีพที่ยังคงมีแนวโน้มเป็นที่ต้องกำรคืออำชีพที่อำศัยทักษะทำงสังคมหรือทักษะควำมคิด
สร้ำงสรรค์ เช่น วิศวกรขำย (Sales Engineer) นำยหน้ำอสังหำริมทรัพย์ อำชีพด้ำนสำธำรณสุขและกำรศึกษำ
อำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบ เทคโนโลยีดิจิทัล และวิศวกรรม (Bakhshi et al., 2017) อีกทั้ง ในรำยงำน
ของ Nesta (2017) ยังมีกำรคำดกำรณ์อำชีพแห่งอนำคตที่น่ำสนใจใน 6 อุตสำหกรรม ได้แก่ (1) เจ้ำของ
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ร้ ำ นอำหำร (2) นั ก ออกแบบประสบกำรณ์ (3) ที่ ป รึ ก ษำ (4) วิ ศ วกรกำรบิ น และอวกำศ (5) คนงำนใน
อุตสำหกรรมก่อสร้ำงสีเขียว และ (6) ผู้ดูแล รวมทั้งสร้ำงเป็นแบบจำลองเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ ทักษะ และ
กำรปรับตัวที่แตกต่ำงกันของแต่ละอำชีพ
อีกกรณีหนึ่งที่น่ำสนใจ คือเมื่อเกิดสถำนกำรณ์ กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด-19)
ทำให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ ในหลำยประเทศลดลงและเปลี่ยนไปเคลื่อนไหวออนไลน์มำกขึ้น ซึ่งกลำยเป็น
ปัจจัยเร่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ยกตัวอย่ำงเช่น ในประเทศญี่ปุ่น ทีแ่ ม้จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มขำด
แคลนแรงงำนในอนำคต ผู้ประกอบกำรต้องเน้นกำรฝึกอบรมและปรับปรุงทักษะของแรงงำน โดยเฉพำะทักษะ
ด้ำนเทคโนโลยี กำรวิเครำะห์เทคโนโลยี และกำรทำให้ระบบอัตโนมัติ เข้ำสู่นวัตกรรมและสร้ำงควำมเติบโต
(Horii & Sakurai, 2020) เช่นเดียวกับ ในประเทศเกำหลีใต้ ซึ่งเกิดควำมไม่แน่นอนอย่ำงมำกในเรื่องอนำคต
ของงำน Jung (2020) ได้ตีควำมจำกรำยงำนกำรประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก (WEF) เกี่ยวกับแนวโน้มใหม่และ
อำชีพที่ได้รับกำรคำดหวังว่ำจะเกิดขึ้น ดังนี้ (1) กำรยอมรับเทคโนโลยีระดับสูง เช่น กำรวิเครำะห์ข้อมูล กำร
พัฒนำซอฟแวร์ (2) กำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ จำกควำมต้องกำรที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงและรวดเร็ว (3) กำร
ทำงำนระหว่ำงมนุษย์และเครื่องจักรกำลังเปลี่ยนไปอย่ำงรวดเร็ว (4) แรงงำนส่วนใหญ่ต้องปรับทักษะใหม่
(re-skilling) ในบำงสมรรถนะของมนุษย์เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรใหม่ และ (5) ต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
เพรำะช่องว่ำงทำงทักษะระหว่ำงคนรุ่นเก่ำกับคนรุ่นใหม่กว้ำงมำกขึ้น จึงต้องมีกำรศึกษำเรียนรู้และฝึกอบรมอยู่
เพื่อส่งเสริมควำมเชี่ยวชำญทำงดิจิทัลแก่พนักงำน
จำกกำรศึกษำเรื่ องกำรยกระดับ ทักษะ กำรนำเครื่องจักรมำใช้แทนคน และอนำคตของแรงงำน
ในภำคธุรกิจต่ำง ๆ อำทิ กำรธนำคำร กำรประกันภัย พลังงำนและเหมืองแร่ กำรดูแลสุขภำพ กำรโรงงำน และ
กำรค้ำปลีก Bughin et al. (2018) พบว่ำคนจะมีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องจักรกลในที่ทำงำนมำกขึ้น ธรรมชำติของ
งำนและอุปสงค์ของทักษะแรงงำนจะเปลี่ยนแปลงไปจำกกำรนำระบบอัตโนมัติและปัญญำประดิษฐ์มำใช้ โดยมี
ประเด็นทีน่ ่ำสนใจ ดังนี้
1) มีควำมต้องกำรที่มำกขึ้นในทักษะด้ำนเทคโนโลยี ทักษะดิจิทัลพื้นฐำน เช่นเดียวกับเทคโนโลยีขั้นสูง
เช่น กำรเขียนโปรแกรม (Programming) ควำมต้องกำรทักษะเชิงอำรมณ์สังคม เช่น ภำวะผู้นำ กำรจัดกำรกับ
ผู้อื่น ส่วนควำมต้องกำรทักษะทำงควำมคิดระดับสูงเพิ่มขึ้นสูงมำกในบำงประเภท เช่น ควำมคิดสร้ำงสรรค์
2) มีควำมต้องน้อยลงในทักษะเชิงควำมคิดที่เป็นพื้นฐำน เช่น ทักษะในกำรใส่ข้อมูลและประมวลผล
เนื่องจำกสำมำรถใช้เทคโนโลยีทดแทนได้ เช่นเดียวกับควำมต้องกำรในทักษะทำงกำยภำพ เช่น กำรใช้งำน
อุปกรณ์ต่ำง ๆ ยกเว้นในภำคธุรกิจกำรดูแลสุขภำพที่มีควำมต้องกำรมำกขึ้น
3) มี ก ำรปรั บ องค์ ก รให้ มี ค วำมคล่ อ งแคล่ ว ยื ด หยุ่ น (Agile) ลั ก ษณะกำรท ำงำนเปลี่ ย นแปลงไป
เป็นอิสระมำกขึ้น เน้นกำรทำงำนข้ำมสำยงำน (Cross-functional Work) และทำงำนเป็นทีม (Team-based
Work) มำกขึ้น ให้ควำมสำคัญกับกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง (Continuous Learning) ของคนทำงำน และกำร
ปรับตัวของฝ่ำยบริหำรและฝ่ำยบริหำรทรัพยำกรบุคคล
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4) กำรแข่งขันในตลำดแรงงำนจะสูงขึ้น กลุ่มแรงงำนทักษะสูงจะเป็นที่ต้องกำรมำกขึ้น บริษัทต่ำง ๆ มี
แนวโน้มในกำรจ้ำงงำนและพยำยำมรักษำแรงงำนกลุ่มนี้ไว้อย่ำงมำก ตรงกันข้ำมกับกลุ่มแรงงำนทักษะต่ำที่มี
ควำมต้องกำรลดลง โดยค่ำจ้ำงอำจต่ำลง ลักษณะกำรจ้ำงงำนเปลี่ยนไป หรืออำจถูกบังคับให้ออกจำกงำน จึง
ต้องมีกำรเพิ่มทักษะที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรเพื่อยกระดับเป็นแรงงำนทักษะสูงมำกขึ้น
5) ภูมิทัศน์ของตลำดแรงงำนในอนำคตไม่ได้ขึ้นอยู่กับภำคเอกชนหรือบริษัทผู้จ้ำงงำนเพียงอย่ำงเดียว
แต่เกี่ยวพันและจำเป็นต้องได้รับกำรสนับสนุนและควำมร่วมมือจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภำคอื่น ๆ ด้วย เช่น
ภำคกำรศึกษำในกำรออกแบบหลักสูตรและพัฒนำผู้สำเร็จกำรศึกษำให้สอดคล้อ งกับควำมต้องกำรของตลำด
สมำคมอุตสำหกรรมต่ำง ๆ ในกำรส่งต่อผู้ที่มีควำมสำมำรถพิเศษ สหภำพแรงงำนในกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน
ข้ำมภำคส่วนและส่งเสริมให้เกิดกำรเปลี่ยนงำนที่ดีขึ้น เป็นต้น
สำหรับอำชีพที่จะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรและปัญญำประดิษฐ์ ในรำยงำน Getting Skills Right:
Future Ready Adulty Learning System OECD (2019a) ยังพบว่ำ มีเพียง 1 ใน 7 ของงำนที่เสี่ยงต่อกำร
ถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติทั้งหมด อย่ำงไรก็ตำม 30 % ของงำนจะได้รับกำรยกเครื่องปรับเปลี่ยนใหม่
ทั้งหมด นอกจำกนี้ ยังพบปัญหำสำคัญในเรื่องควำมเหลื่อมล้ำของโอกำสในกำรพัฒนำทักษะใหม่ กล่ำวคือ
40% ของคนงำนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงซึ่งจะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร ได้รับกำรฝึกอบรมหรือฝึกหัดทักษะใหม่ๆ
น้อยกว่ำคนงำนที่อยู่ใ นกลุ่มเสี่ยงต่ำ (ร้อยละ 59 ได้รับกำรพัฒนำ) โดยสรุป ปัญหำสำคัญคือ คนงำนที่อยู่ใน
กลุ่มที่มีควำมเสี่ยงต่ำเหล่ำนี้ขำดแรงจูงใจในกำรพัฒนำตนเองและขำดกำรมีส่วนร่วมในกำรฝึกอบรม เกือบครึ่ง
ของคนงำนเหล่ำนี้ไม่ต้องกำรกำรฝึกอบรม โดยพบว่ำ ร้อยละ 11 ของคนกลุ่มนี้ไม่ต้องกำรกำรฝึกอบรมใด ๆ
เพิ่มเติม โดยอ้ำงอุปสรรคในเรื่องเวลำ (ไม่มีเวลำ) และไม่ได้รับกำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกนำยจ้ำง
นอกจำกนี้ มีปัจจัยขับเคลื่อนควำมเปลี่ยนแปลง (Drivers of Changes) ที่มีผลจำกควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนปฏิบัติ กำรตลำด สินค้ำและบริกำร ตลอดจนวิ ธีกำร
ในกำรดำเนินธุรกิจ ผลกำรสำรวจจำกผู้ว่ำจ้ำงระดับโลก 371 บริษัท The World Economic Forum (2016)
ระบุปัจจัยขับเคลื่ อนทำงเทคโนโลยี ที่สำคัญที่มีผลต่อธุรกิจทั่วโลก 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) อินเตอร์เน็ตที่
เคลื่อนที่ได้และเทคโนโลยี Cloud (2) พลังของกำรประมวลผล และ บิ๊กดำต้ำ (3) อุปทำนด้ำนพลังงำนใหม่
และเทคโนโลยี (4) Internet of Things และ (5) Sharing Economy และ Crowdsourcing ในขณะที่ ICTC
ของแคนำดำ ระบุ 5 เทคโนโลยี ที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของแคนำดำ ได้ แ ก่ (1) Virtual and
Augmented Reality (2) Fifth-generation Mobile Technology (3) 3D Printing (4) Blockchain และ
(5) AI แนวโน้มเศรษฐกิจดิจิทัลของแคนำดำกำลั งแสดงให้เห็นว่ำควำมต้องกำรแรงงำนด้ำน ICT กำลังเติบโต
อย่ำงมำกและพัฒนำข้ำมธุรกิจ (ICT Canada, 2018)
2.1.5 Learning Disruption
จำกกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนโครงสร้ำงอำชีพและกำรทำงำนของตลำดแรงงำนในอนำคต ข้อสังเกตสำคัญ
ในมุมมองผู้ จ้ ำงงำนต่อ กระบวนกำรเรี ย นรู้ ของภำคกำรศึก ษำในปัจจุบัน คื ออำจยัง ไม่ส ำมำรถตอบสนอง
ควำมท้ำทำยที่เกิด ขึ้น จำกกำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทั้งทำงสั งคมและเทคโนโลยีได้เพียงพอ ผู้ ส ำเร็จ
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กำรศึกษำส่วนใหญ่จึงยังขำดกำรเตรียมกำรก่อนเข้ำสู่ตลำดแรงงำน (IBERDROLA, 2019) วุฒิกำรศึกษำเริ่มมี
ควำมสำคัญน้อยลงเมื่อพิจำรณำรับคนเข้ำทำงำน ดังจะเห็นได้จำกแนวโน้มปัจจุบันที่ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
หลำยแห่งเปิดรั บสมัครบุ คลำกรเข้ำทำงำนโดยไม่พิจำรณำใบปริญญำบั ตรแม้ในตำแหน่งระดับสู ง โดยให้
ควำมสำคัญกับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของคุณลักษณะ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผู้สมัครงำน
กับตำแหน่งที่เปิดรับมำกกว่ำ (ภำคีเพื่อกำรศึกษำไทย, 2562; แอดมิชชัน พรีเมียม, 2562) เป็นหนึ่งในสำเหตุที่
ทำให้กำรศึกษำในระบบรูปแบบเดิมลดควำมสำคัญ ลง มีแนวคิดในกำรออกจำกระบบกำรศึกษำมำกขึ้น (ภำคี
เพื่อกำรศึกษำไทย, 2562; สมบัติ นพรัก, 2563)
กำรศึกษำในปัจจุบันจึงเกิดกำรหยุดชะงักหรือถูกขัดจังหวะอย่ำงกะทันหัน (Disrupt) และกำลังถูก
ทำลำยด้วยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่สร้ำงขึ้นใหม่เพื่อปรับปรุงกำรศึกษำที่มีอยู่ให้ดี กำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จะอยู่นอกห้องเรียนมำกกว่ำในห้องเรียน กำรเรียนกำรสอนแบบเผชิญหน้ำจะกลำยเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งในระบบกำรศึกษำเท่ำนั้น จึงมีควำมจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดกำรบริหำรเพื่อให้ ทันต่อ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง ระบบกำรศึกษำต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เพื่อพัฒนำศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ของประเทศให้เตรียมพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที (สมบัติ นพรัก, 2563)
เนื่องจำกโลกกำลังก้ำวไปข้ำงหน้ำอย่ำงรวดเร็ว เป็นโลกที่ต้องกำรบุ คคลที่มีควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curious)
มีควำมยืดหยุ่น (Flexible) และทำงำนเชิงรุก (Proactive) สถำบันทำงกำรศึกษำต้องแก้ปัญหำกำรปรับตัวเข้ำ
กั บ กำรเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ ว และรุ น แรงนี้ โดยมุ่ ง เน้ น กำรปฏิ บั ติ ม ำกกว่ ำ ทฤษฎี ให้ ผู้ เ รี ย นมี ทั ก ษะ
ควำมสำมำรถที่นำไปสู่กำรปรับใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ มีกำรเรียนรู้แบบสหวิชำชีพ กำรฝึกอบรมต้องปรับตัว
เพื่อสร้ำงผู้เชี่ยวชำญมืออำชีพ มีนวัตกรรมดิจิทัล มีพื้นที่เสมือนจริง เพื่อใช้ในกำรฝึกอบรม สร้ำงควำมร่วมมือ
และแบ่งปันควำมรู้ มีกำรเชื่อมโยงกับตลำดงำนมำกขึ้น ให้ควำมสำคัญกับกำรแข่งขัน เพื่อเปลี่ยนแปลงสถำบัน
ให้เป็นผู้นำกำรวิจัยและเป็นพื้นที่ทำงด้ำนองค์ควำมรู้ใหม่ ๆ (IBERDROLA, 2019)
แนวคิดมำกมำยเกิดขึ้นเพื่อพัฒนำกำรศึกษำให้ตอบสนองควำมต้องกำรในปัจจุบัน ที่กำลังถูกทำลำย
ด้ ว ยรู ป แบบกำรเรี ย นกำรสอนที่ ส ร้ ำ งขึ้ น ใหม่ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง กำรศึ ก ษำที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ดี ขึ้ น หรื อ มี ลั ก ษณะเป็ น
Disruptive Education ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ (1) กำรเรียนรู้ที่มีกำรปรับประยุกต์ (2) ควำมมุ่งมั่นในกำร
ฝึกอบรมเบื้องต้น (3) กำรบูรณำกำรเข้ำกับปัญญำประดิษฐ์ (4) กำรเสริมสร้ำงทักษะดิจิทัล และ (5) กำร
ส่งเสริมให้เกิดควำมคิดโดยใช้วิจำรณญำน (IBERDROLA 2019) ดังเช่นแนวคิด Hyper-classroom ซึ่งเป็น
พื้นที่กำรเรียนรู้ที่สำมำรถแทนที่รูปแบบเดิม เป็นพื้นที่ด้ำนนวัตกรรมที่โดดเด่นด้วย 3 แนวคิดนำมำรวมกัน คือ
(1) Hyperspace พื้นที่เปิดขนำดใหญ่ มีควำมยืดหยุ่น สำมำรถนำมำจัดหรือปรับปรุงเพื่อรองรับงำนได้หลำย
รูปแบบ (2) Hypermedia ห้องเรียนที่มีเทคโนโลยีไม่เพียงแต่จะมีบทบำทในกำรสนับสนุนเท่ำนั้นแต่ยังช่วยให้
เกิดสภำพแวดล้อมตำมควำมเหมำะสมของห้องเรียนอีกด้วย และ (3) Hyperreality กำรใช้ ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีเสมือน เช่น AR หรือ Augmented Reality VR หรือ Virtual Reality 3D และ เทคโนโลยีระหว่ำง
โลกจริงและโลกเสมือนซึ่งทำให้กำรสอนมีประสิทธิภำพสูง (IBERDROLA 2019)
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วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มำรุต พัฒนำผล (2562) เสนอว่ำกำรจัดกำรศึกษำในยุค Disruption นี้ ไม่ได้แข่ง
กันที่ควำมสำเร็จหรือควำมสำมำรถในปัจจุบันเท่ำนั้น แต่ยังแข่งขันกันด้วยกำรคำดกำรณ์อนำคตและกำร
เตรียมรับมือกับเหตุกำรณ์ที่จะเกิดขึ้น ด้วย สถำบันที่มีกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงนวัตกรรมจะสำมำรถดึงดูดควำม
สนใจของผู้เรียนให้เข้ำมำศึกษำได้มำกกว่ำ เพรำะกำรเรียนรู้แบบดั้งเดิม ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรใน
กำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้อีกต่อไป นวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีลักษณะเป็น Disruptive Innovation จะ
สำมำรถดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียนได้ดีกว่ำ ช่วยให้ผู้เรียนมีสมำธิจดจ่อกับกิจกรรม มีวินัยในตนเอง และ
ใช้กระบวนกำรเรี ย นรู้ ที่ห ลำกหลำยเพื่อ บรรลุ เป้ำ หมำยกำรเรียนรู้ ข องตนเอง โดยทั่ว ไปแล้ ว จะมีก ำรใช้
เทคโนโลยีมำสนับสนุนเสมอ ต้องอำศัยกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) และกำรคิดเชิงอนำคตที่
สำมำรถมองเห็นกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนำคตจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน ถือว่ำเป็นสมรรถนะหลัก
ของนักพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนรู้ในฐำนะที่ต้องพัฒนำนวัตกรรมหลักสูตรและกำรเรียนรู้ให้ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของผู้เรียนในปัจจุบัน นอกจำกนั้น กำรเรียนรู้ในอนำคตมีแนวโน้มเปลี่ยนเป็น กำรเรียนรู้แบบ
ออนไลน์มำกขึ้น ผู้สอนจึงต้องออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้ ที่ผสมผสำนระหว่ำงกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนและกำร
เรียนรู้แบบออนไลน์อย่ำงลงตัว เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติแบบ Hands-on และ Minds-on จำกกำรถอดบทเรียน
ประสบกำรณ์และสังเครำะห์เป็นองค์ควำมรู้ของตนเอง และนำควำมรู้ไปใช้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมที่ผู้เรียนสนใจ
กิจกรรมกำรเรียนรู้เป็นแบบ Active Learning ผู้สอนเป็น Coach ให้กับผู้เรียน ชี้แนะให้ผู้เรียน ให้กำลังใจ
กระตุ้นควำมเชื่อมั่นในตนเองและควำมภำคภูมิใจในตนเอง (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มำรุต พัฒนำผล, 2562)
หนึ่งในตัวอย่ำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่น่ำสนใจ คือ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็น
หนึ่งในประเทศที่เยำวชนและประชำกรผู้ใหญ่มีผลกำรเรียนระดับสูง แต่กำรปฏิรูปหลักสูตรยังคงมีควำมจำเป็น
เพื่อปรับตัวสู่อนำคตที่ยำกต่อกำรคำดเดำ โรงเรียนต้องเตรียมนักเรียนเพื่อเข้ำสู่งำนที่ยังไม่รู้ว่ำจะสร้ำงสรรค์
แบบไหน หรือเทคโนโลยีในอนำคตจะเป็นอย่ำงไร จึงต้องปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัยเพื่อส่งเสริม
สมรรถนะสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมถึงกำรพัฒนำทักษะข้ำมหลักสูตร เช่น กำรแก้ปัญหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
และพฤติ ก รรมกำรเรี ย นรู้ ที่ ดี มุ่ ง เน้ น กำรใช้ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรเรี ย นรู้แ บบ Active Learning ในกำรพั ฒ นำ
สมรรถนะของนักเรียนในด้ำนแรงจูงใจในกำรเรียนรู้และนำกำรเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ กำรได้มำซึ่งควำมรู้และ
ทักษะทำงเทคนิค ทักษะในกำรคิด ตัดสิน ใจและแสดงควำมเป็นตัวเอง ยึดกำรจัดกำรศึกษำแบบองค์รวมรอบ
ด้ำนโดยกำรพัฒนำองค์กรโรงเรียนให้ก้ำวหน้ำและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับชุมชน เสริมสร้ำงกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต และส่งเสริมกำรศึกษำที่ไม่ใช่ภำคบังคับเพื่อสนับสนุนควำมเท่ำเทียม (OECD, 2018)
จำกผลกำรศึกษำดังกล่ำว สรุปได้ว่ำ กำรเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ใน
มิติต่ำงๆ ล้วนมีควำมสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ไม่สำมำรถแยกออกเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้อย่ำงขำดจำกกัน จำก
กำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัยอย่ำงก้ำวกระโดด ส่งผลให้ประชำกรวัยแรงงำนต้องรับภำระหนักขึ้น มีควำมแตกต่ำง
ทำงช่วงวัยของคนในสังคมมำกขึ้น กำรเข้ำมำของเทคโนโลยีส่งผลกระทบต่อทั้งภำคสังคม กำรทำงำนและ
กำรศึกษำ กำรเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ คนไทยในทุก
ช่วงวัยต้องได้รับกำรเตรียมควำมพร้อมให้มีทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต
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2.2 ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
จำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วข้ำงต้น ทำให้มนุษย์ต้องมีกำรปรับตัวและพัฒนำตัวเองเพื่อให้อยู่
รอดได้ จึงเกิดทักษะใหม่ ๆ ขึ้นมำมำกมำย จุดเริ่มต้นในกำรพัฒนำทักษะแห่งอนำคตใหม่ของประเทศไทย
ศำสตรำจำรย์ นพ.วิจำรณ์ พำนิช บุคคลที่ริเริ่มและผลักดันแนวคิดนี้ โดยได้ให้ควำมสำคัญ ในกำรดำเนินงำน
ด้ำนกำรศึกษำเพื่ อส่งเสริมให้ทุกภำคส่วนตระหนักถึงควำมจำเป็นในเรื่องทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เพื่อเตรียมพร้อมประชำชนในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ำควำมสนใจ
ในเรื่องศตวรรษที่ 21 เน้นไปในเรื่องของทักษะและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลเป็นหลักมำกกว่ำเนื้อหำ
สำระต่ำงๆ (ไพฑูรย์ สินลำรัตน์, 2557) ซึ่งทักษะและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ที่ทำให้ เกิดสมรรถนะในกำรทำงำน สก็อต บี พำรี ได้ให้ คำนิ ยำมว่ำสมรรถนะมี องค์ประกอบของควำมรู้
(Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะ (Attribute) ซึ่งมีควำมเกี่ยวข้องกันและส่งผลกระทบต่องำน
โดยสั ม พั น ธ์ กั บ ผลงำนของต ำแหน่ ง งำนนั้ น ๆ และสำมำรถวั ด ผลเที ย บกั บ มำตรฐำนที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
โดยสมรรถนะสำมำรถสร้ำงขึ้นได้ ผ่ำนกำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำ และเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
ศักยภำพและขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินชีวิตให้มีควำมสุขท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วของ
สังคมโลก (นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์, 2555) มีหลำยองค์กรที่ได้กล่ำวถึงแนวคิดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ไว้ ซึ่งมีกำรแบ่งประเภทแตกต่ำงกันหลำยลักษณะ แต่ส่วนใหญ่จะ
เน้นในกำรพัฒนำด้ำนทักษะและควำมสำมำรถของแต่ละบุคคลมำกกว่ำเนื้อหำสำระเชิงวิชำกำรควำมรู้ต่ำง ๆ
จำกกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรม เอกสำรรำยงำนกำรวิจัย และบทควำมต่ำง ๆ ที่กล่ำวถึงทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ตัวอย่ำงเช่น กรอบควำมคิดเพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
โดย เคน เคย์ (2562) ประธำนภำคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) ได้
จำแนกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ออกเป็นสำระวิชำหลัก ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและ
กำรท ำงำน และทั ก ษะด้ ำ นสำรสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี รำยงำนเรื่ อ ง The Future of Skills :
Employment in 2030 (Bakhshi et al., 2017) ที่กล่ำวถึง ทักษะ 4 เรื่อง ซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกำ และ
สหรำชอำณำจักร เห็นตรงกันว่ำเป็นทักษะแห่งอนำคต นอกจำกนี้กำรสำรวจและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ ๆ ทั่วโลก จำกองค์กร World Economic Forum
(WEF) (2015) ได้ผลกำรศึกษำสรุ ป ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 (21st-Century Skill) ออกมำเป็น 16
ทักษะ โดยสำมำรถแบ่ งออกได้เป็ น 3 กลุ่ มใหญ่ คือ กลุ่ มของควำมสำมำรถ (Competencies) กลุ่ มของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Character Qualities) และกลุ่มของควำมรู้พื้นฐำน (Foundational Literacies)
รวมไปถึง งำนวิจั ย ขององค์กรเพื่อควำมร่ ว มมือและกำรพัฒ นำทำงเศรษฐกิจ โครงกำร OECD Future of
Education and Skill 2030 (2019b) และยังมีเอกสำรรำยงำนกำรวิจัย และบทควำมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะแห่งอนำคตอีกหลำกหลำยเรื่อง คณะผู้วิจัยจึงสรุปทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ในศตวรรษ
ที่ 21 โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตำมคำนิยำมของสมรรถนะที่มีองค์ประกอบของทักษะ (Skill)
คุณลักษณะ (Attribute) และควำมรู้ (Knowledge) ดังต่อไปนี้
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2.2.1 ทักษะ (Skill)
ควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำที่ท้ำทำยและกำรปฏิบัติ ถือเป็นทักษะ (Skill) ซึ่งต้องใช้เวลำพัฒนำและ
ฝึกฝนให้เกิดขึ้น ประกอบด้วย
1) ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
2) ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ (Critical Thinking)
3) ทักษะนวัตกรรม (Innovation)
4) ทักษะกำรแก้ไขปัญหำ (Problem Solving)
5) ทักษะกำรทำงำนร่วมกัน (Collaboration)
6) ทักษะกำรสื่อสำร (Communication)
7) ทักษะทำงสังคมและกำรเรียนรู้ข้ำมวัฒนธรรม (Social and Cross-Culture Skills)
8) กำรใช้ข้อมูลใหม่ (Using New Information)
9) อุปกรณ์เทคโนโลยีกำรสื่อสำร (Communication Technology)
10) กลยุทธ์กำรเรียนรู้ (Learning Strategies)
11) กำรคิดไอเดียใหม่ๆ (Fluency of Ideas)
12) เรียนรู้และปรับใช้ให้เร็ว (Learning Agility)
13) กำรแสดงออกทำงวำจำ (Oral Expression)
14) ทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยี ก ำรสื่ อสำรและสำรสนเทศ (Information and Communication
Technology Skills; ICT Skills)
ชุดทักษะข้ำงต้นสอดคล้องกับกรอบควำมคิดเพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็นใน
ศตวรรษที่ 21 โดย เคน เคย์ (2562) ประธำนภำคีเพื่อ ทั กษะแห่ งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st
Century Skills) ด้ ำ นทั ก ษะกำรเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม (Learning and Innovation Skills) และสุ ภ ำพร
ศรศิลป์ (2555) ซึ่งกล่ำวว่ำทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับผู้เรียนที่ใช้ในศตวรรษที่ 21 เป็นทักษะที่มี
ควำมพร้ อ มส ำหรั บ กำรด ำรงชี วิ ต ที่ ซั บ ซ้ อ นมำกและกำรเปลี่ ย นแปลงของสภำพแวดล้ อ มในกำรท ำงำน
โดยมุ่งเน้นด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรสื่อสำร กำรคิดเชิงวิเครำะห์ และกำรทำงำนร่วมกัน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ
เตรียมควำมพร้อมสำหรับผู้เรียนในอนำคต และยังสอดคล้องกับกำรสำรวจและวิเครำะห์ควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน รวมทั้งแนวโน้มของเทคโนโลยีในองค์กรใหญ่ ๆ ทั่วโลก จำกองค์กร World Economic Forum
(WEF) (2015) ในกลุ่ ม ของควำมสำมำรถ (Competencies) ในกำรแก้ ไ ขปั ญ หำที่ ท้ ำ ทำยและซั บ ซ้ อ น
ซึ่งนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมี ซึ่งทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรมประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ
1) ควำมคิดสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) คือ กำรรู้จักใช้เทคนิคในกำร
สร้ำงแนวคิดอันหลำกหลำย ปรับปรุงให้เกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์มำกยิ่งขึ้น เปิดรับมุมมองที่แปลกใหม่ สำมำรถ
สร้ำงสรรค์แนวคิดให้กลำยเป็นนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม
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2) กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและกำรแก้ไขปัญหำ (Critical Thinking and Problem Solving) คือ
กำรรู้จักเลือกใช้วิธีกำรให้เหตุผลที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คิดอย่ำงเป็นระบบเพื่อ
วิเครำะห์กำรทำงำนของสิ่งต่ำงๆ รวมทั้งกำรสังเครำะห์และเชื่อมโยงข้อมูลและชุดควำมคิดต่ำงๆ ตีควำมและ
หำข้อสรุป นำไปสู่หนทำงกำรแก้ปัญหำที่ไม่คุ้นเคยด้วยวิธีกำรที่หลำกลหำย
3) กำรสื่อสำรและกำรทำงำนร่วมกัน (Communication and Collaboration) คือ ควำมสำมำรถใน
กำรน ำเสนอควำมคิ ด ทั้ ง ในรู ป แบบกำรพู ด และกำรเขี ย นได้ ชั ด เจนและเหมำะสม สำมำรถฟั ง และถอด
ควำมหมำยได้ถูกต้อง รวมถึงกำรรู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยีกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถทำงำนร่วมกับ
สมำชิกในทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เคำรพซึ่งกันและกัน รับผิดชอบร่วมกัน และให้คุณค่ำกับกำรมีส่วนร่วม
ของทุกคนในทีม
นอกจำกนี้รำยงำนเรื่ อง The Future of Skills : Employment in 2030 (Bakhshi et al., 2017)
ยังกล่ำวถึง ทักษะ 4 เรื่อง ซึ่งประเทศสหรัฐ อเมริกำ และสหรำชอำณำจักร เห็นตรงกัน ว่ำเป็นทักษะแห่ ง
อนำคต คือ
1) กลยุ ทธ์กำรเรี ย นรู้ (Learning Strategies) สำมำรถเอำข้อมูล ใหม่ๆ มำใช้ในกำรตัดสิ นใจและ
แก้ปัญหำที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต
2) ควำมมี เอกลั กษณ์ (Originality) เสนอไอเดียใหม่ๆ ที่แตกต่ำงจำกที่มีอยู่ได้ หรือคิดหำวิธีกำร
แก้ปัญหำ อย่ำงสร้ำงสรรค์และเปลี่ยนแปลงไปจำกที่เคยมีมำ
3) กำรคิดไอเดียใหม่ๆ (Fluency of Ideas) อันนี้จะเน้นเรื่องของปริมำณของไอเดียใหม่ๆ ที่สำมำรถ
นำเสนอได้ อำจจะไม่จำเป็นต้องถูกต้องหรือใช้ได้เสมอไป
4) กำรเรียนรู้แบบ Active Learning คือรู้จักเลือกใช้วิธีกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะกับสถำนกำรณ์
และมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้/กำรสอนสิ่งใหม่ๆ นอกจำกนี้ ทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นอันดับต้นๆ เช่น ทักษะด้ำน
จิ ต วิ ท ยำกำรอธิ บ ำย (Instructing), กำรรั บ รู้ ท ำงสั ง คม (Social Perceptiveness), สั ง คมศำสตร์ แ ละ
มำนุษยวิทยำ, กำรศึกษำและกำรฝึกฝน, กำรประสำนงำน, กำรตัดสินใจ, กำรประเมินและวิเครำะห์ระบบ, กำร
ใช้เหตุผล, กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน และกำรเฝ้ำสังเกตกำรณ์ (Monitoring)
Finnie, Mueller and Sweetman (2018) ได้กล่ำวถึง ควำมสำคัญทักษะทำงดิจิทัลและ ICT ไว้ใน
บทควำมวิจัยเรื่อง Information and Communication Technology Talent มีกรอบแนวคิดเพื่อใช้ในกำร
อภิปรำยเกี่ยวกับ กำรขำดแคลนแรงงำนที่มีทักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีกำรสื่อสำรและสำรสนเทศ (Information
and Communication Technology Skills; ICT skills) ในบริ บ ทที่ มี ท รั พ ยำกรที่ เ พี ย งพอในกำรพั ฒ นำ
ทักษะเหล่ำนี้ ทั้งจำกมุมมองในภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ICT และภำพกว้ำง เพรำะแรงงำนที่มีทักษะดังกล่ำว
เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของแคนำดำ ดังนั้นแรงงำนที่มีทักษะด้ำน ICT จึงเป็นภำคกำลัง
สำคัญในกำรพัฒนำประเทศ ควำมสำมำรถในกำรปรับเพื่อใช้เทคโนโลยีเหล่ำนี้จัดว่ำเป็นพื้นฐำนในกำรทำงำน
เช่นเดียวกับทักษะกำรอ่ำน เขียน และกำรคำนวณ สำหรับตลำดแรงงำนในแคนำดำนั้น เริ่มมีสัญญำณที่บ่ง
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บอกถึงควำมขำดแคลนในแรงงำนที่มีทักษะดังกล่ำว จึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่ ำงยิ่งที่ต้องมีกำรพัฒนำบุคลำกรใน
ทุกระดับจำกระดับที่ต่ำสู่ระดับที่สูงขึ้น ในด้ำนอุปทำนของกำรสร้ำงแรงงำนเหล่ำนี้ซึ่งเป็นพลวัตร ปรับเปลี่ยน
อย่ำงรวดเร็ว วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยถูกคำดหวังให้มีกำรฝึ กอบรมพัฒนำบุคคลในทักษะดังกล่ำวอย่ ำง
ต่อเนื่อง แต่ข้อเท็จจริงพบว่ำในตลำดยังคงขำดกำรพัฒนำโดยเฉพำะกำรพัฒนำในระดับหลังมัธยมศึกษำ กำร
ขำดแคลนกำรเตรี ย มควำมพร้ อมที่เหมำะสมในระดับมัธ ยมศึกษำ และกำรมีทักษะทำงคณิตศำตร์ ที่ ดี ซึ่ ง
หมำยถึงจำเป็นต้องมีกำรพัฒนำกำรสอนในเรื่องดังกล่ำวอย่ำงเข้มแข็งในระดับประถมศึกษำ อย่ำงไรก็ตำม
นอกจำกทักษะเรื่อง ICT แล้ว กำรจัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ (หลังมัธยมศึกษำ) ยังต้องเน้นชุดทักษะที่
เกี่ยวข้อง เช่น กำรพัฒนำทักษะทำงอำรมณ์และสังคม (Soft Skills) ที่สำมำรถทำงำนในทีมที่มีควำมเป็นสห
วิทยำกำร มีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี เพรำะบุคลำกรทำงด้ำน ICT ที่ตลำดต้องกำรเป็นผู้ที่ ได้รับกำรกำรพัฒ นำ
ทักษะรอบด้ำนมำกกว่ำจะมีเพียงทักษะกำรโค้ด (Coding)
2.2.2 คุณลักษณะ (Attribute)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attribute) เป็นลักษณะภำยในที่ติดตัวแต่ละบุคคลนั้น เช่น ควำมรู้สึก
เจตคติ ทัศนคติ แรงจูงใจ เป็นต้น ประกอบด้วย
1) ควำมยืดหยุ่น (Flexibility/Resilience)
2) ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Adaptability)
3) ควำมคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ (Initiative)
4) กำรชี้นำตนเอง (Self-direction)
5) ควำมเป็นผู้นำและ (Leadership)
6) ควำมรับผิดชอบ (Responsibility)
7) ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
8) ควำมอดทน พยำยำม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Persistence/Grit)
9) ควำมตระหนักหรือรับรู้ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness)
10) กำรเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ (Learning to Learn)
11) กำรควบคุมตนเอง (Self-regulation)
12) กำรเอำใจใส่ (Empathy)
13) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง (Self-efficacy)
14) มองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism)
15) กำรรับรู้ทำงสังคม (Social Perceptiveness)
16) กำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)
17) กำรรับฟังเชิงรุก (Active Listening)
18) กำรตัดสิน (Judgement)
19) กำรตัดสินใจ (Decision-making)
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ชุดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ข้ำงต้น สอดคล้องกับกรอบควำมคิดเพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดย เคน เคย์ (2562) ประธำนภำคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership
for 21st Century Skills) ด้ำนทักษะชีวิตและกำรทำงำน (Life and Career Skills) ควำมสำมำรถในกำร
ทำงำนและกำรใช้ชีวิตในปัจจุบันมีควำมสำคัญมำกกว่ำทักษะกำรคิดและควำมรู้เนื้อหำ เนื่องจำกกำรใช้ชีวิต
และกำรทำงำนที่ซับซ้อนมำกขึ้นในยุคแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้
1) ควำมยืดหยุ่นและควำมสำมำรถในกำรปรับตัว (Flexibility and Adaptability) คือ ควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัวให้เข้ำกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ สำมำรถทำงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง รับมือ
กับปัญหำที่ไม่คำดคิดได้อย่ำงดี จัดกำรกับควำมเห็นและควำมเชื่อที่แตกต่ำง ภำยใต้กำรทำงำนที่มีควำมหลำ
กลหำยของคน เพื่อหำทำงออกที่เหมำะสมได้
2) ควำมคิ ด ริ เ ริ่ ม และกำรชี้ น ำตนเอง (Initiative and Self-Direction) คื อ ควำมสำมำรถในกำร
บริ ห ำรเวลำและจั ดกำรกับ งำน รั กษำสมดุล หระหว่ำงเป้ำหมำยได้ดี รับผิ ดชอบงำนของตนเองได้โ ดยไม่
จำเป็นต้องมีคนควบคุม สำมำรถจัดกำรและต่อยอดควำมรู้ได้ด้วยตนเอง เรียนรู้จำกประสบกำรณ์เพื่อใช้พัฒนำ
ตนเองในอนำคต
3) ทักษะทำงสั งคมและกำรเรี ย นรู้ ข้ำ มวัฒ นธรรม (Social and Cross-Culture Skills) คือ กำรมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่ำงเหมำะสม สำมำรถทำงำนร่วมกับทีมงำนที่มีควำมแตกต่ำงกนทำงสังคมหรือวัฒนธรรม
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
4) กำรเพิ่มผลผลิตและกำรรู้รับผิด (Productivity and Accountability) คือ ควำมสำมำรถในกำร
บรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ แม้มีอุปสรรค หรือแรงกดดันต่ำงๆ รู้จักวำงแผน จัดลำดับควำมสำคัญ และจัดกำรกับ
งำนให้ลุล่วง เป็นผู้ทำงำนที่ดี ทำงำนเป็นทีม มีควำมน่ำเชื่อถือ รับผิดชอบกับผลงำนที่ออกมำก
5) ควำมเป็นผู้นำและควำมรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) คือ ควำมสำมำรถในกำร
ใช้ทักษะในกำรแก้ปัญหำและกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคลเพื่อให้ งำนสำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำย รู้จักกำรวำง
แผนกำรใช้คนให้เหมำะสมเพื่อบรรลุเป้ำหมำยร่วมกัน รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
ทั้งยั งสอดคล้ องกับ กำรส ำรวจและวิเครำะห์ ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน จำกองค์กร World
Economic Forum (WEF) (2015) ในกลุ่มของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Character Qualities) ที่นักเรียน
ต้องมีเพื่อจัดกำรกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ประกอบด้วย 6 ข้อย่อย คือ
1) ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
2) ควำมคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ ๆ (Initiative)
3) ควำมอดทน พยำยำม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Persistence/Grit)
4) ควำมยืดหยุ่นในกำรปรับตัว (Adaptability)
5) ควำมเป็นผู้นำ (Leadership)
6) ควำมตระหนักหรือรับรู้ด้ำนสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness)
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นอกจำกนี้ Levasseur (2013) ได้กล่ำวถึง ควำมสำคัญของทักษะทำงสังคมและอำรมณ์ ทักษะนี้มี
ควำมสำคัญมำกในหลำกหลำยสำขำอำชีพ นักวิจัยหลำยท่ำนพยำยำมเปรียบเทียบควำมสำคัญระหว่ำงทักษะ
ทำงสังคมและอำรมณ์กับทักษะทำงควำมคิด (Hard Skills) ว่ำอะไรมีควำมสำคัญมำกกว่ำกัน ตัวอย่ำงเช่น มี
ข้อค้นพบจำกกำรสำรวจควำมคิดเห็นของผู้จัดกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ ว่ำทักษะกำรทำงำนของพนักงำน
ทำงด้ำนระบบสำรสนเทศ ให้ ควำมสำคัญเรื่องทักษะทำงสังคมและอำรมณ์มำกกว่ำทักษะเชิงควำมคิด ทักษะ
ดังกล่ำวรวมถึงทักษะเกี่ยวกับผู้คน (People Skills) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำร (1) ปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้
ภำยในและลูกค้ำภำยนอก (2) ทำงำนอย่ำงร่วมมือในสภำพแวดล้อมที่เป็นทีมทำงำน (3) เข้ำใจสภำพแวดล้อม
ทำงธุรกิจ (4) สำมำรถควบคุมตนเองและกระตือรือร้นในกำรทำงำนเชิงรุก และ (5) วิเครำะห์กำรแก้ปัญหำใน
เชิงระบบสำรสนเทศเพื่อแก้ปัญหำทำงธุรกิจได้ นอกจำกนี้ทักษะทำงด้ำนสังคมและอำรมณ์พื้นฐำนที่เป็นที่
ต้องกำรของพนักงำนที่ทำงำนเรื่องระบบสำรสนเทศ ได้แก่ ทักษะในกำรสื่อสำรทั้งทำงวำจำและกำรเขียน
จรรยำบรรณที่เข้มแข็ง ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ และทักษะระหว่ำงบุคคล นอกจำกนี้
จำกงำนวิจัยเชิงคุณภำพ ยังพบว่ำทักษะทำงสังคมและอำรมณ์ เป็นทักษะที่สำคัญอย่ำงมำกในกำรทำงำน
โครงกำรที่มีควำมซับซ้อน เนื่องจำก โครงกำรที่ประสบควำมสำเร็จมักเกิดจำกำรทำงำนของผู้คนร่วมกัน ไม่ได้
เป็นประยุกต์ใช้วิธีกำรหรือกำรใช้เครื่องมือเท่ำนั้น โดยมีทักษะย่อยที่สำคัญเช่น กำรสื่อสำร แรงจูงใจ กำร
มอบหมำยงำน กำรสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ และสัมผัสของกำรบรรลุเป้ำหมำย ตลอดจนทักษะเรื่องกำรเป็น
ผู้นำ ทั้งนี้แม้ในบริษัทชั้นนำทำงเทคโนโลยีอย่ำง Google ก็ยังให้ควำมสำคัญกับทักษะทำงสังคมและอำรมณ์
มำกกว่ำทักษะในเชิงเทคนิค โดยกล่ำวว่ำ ผู้จัดกำรที่ดีตำมนิยำมของ Google นั้นคือ คนที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
สำหรับทีม และอำนวยควำมสะดวกให้ทุกคนในทีมสำมำรถพัฒนำตนเองได้
2.2.3 องค์ความรู้ (Knowledge)
ควำมรู้พื้นฐำน (Knowledge) ในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่สั่งสมมำจำกกำรศึกษำทั้งในสถำบันกำรศึกษำ
กำรศึกษำด้วยตนเอง หรือแม้กระทั่งกำรแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้มีควำมรู้ หรือประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ประกอบด้วย
1) พื้นฐำนเกี่ยวกับสำรสนเทศ (Information Literacy)
2) พื้นฐำนเกี่ยวกับสื่อ (Media Literacy)
3) ทักษะด้ำน ICT (ICT Literacy)
4) ทักษะกำรรู้เรื่อง สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
5) ทักษะด้ำนกำรคิดคำนวณ (Numeracy)
6) ทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
7) ทักษะควำมรู้ด้ำนกำรเงิน/เศรษฐกิจ (Financial Literacy)
8) ทักษะควำมรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (Cultural and Civic Literacy)
9) สำระวิชำหลัก (Core Subject)
10) ควำมรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
11) ควำมรู้เกี่ยวกับเศรษฐศำสตร์ (Economic Literacy)
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12) ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจและเป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy)
13) ควำมรู้ด้ำนกำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civil Literacy)
14) ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ (Health Literacy)
15) ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม (Environment Literacy)
ชุดองค์ควำมรู้ข้ำงต้นสอดคล้องกับกรอบควำมคิดเพื่อกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และทักษะที่จำเป็น
ในศตวรรษที่ 21 โดย เคน เคย์ (2562) ประธำนภำคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st
Century Skills) ในเรื่อง ควำมรู้ในวิชำแกนหลั กและเนื้อหำประเด็นที่ส ำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 (Core
Subject and 21st Century Themes) และยั ง สอดคล้ อ งกั บ กำรส ำรวจและวิ เ ครำะห์ ค วำมต้ อ งกำรของ
ตลำดแรงงำน จำกองค์ ก ร World Economic Forum (WEF) (2015) ในกลุ่ ม ของควำมรู้ พื้ น ฐำน
(Foundational Literacies) ที่สำมำรถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดย วิจำรณ์ พำนิช (2555) สรุปได้ว่ำ
ควำมรู้ในวิชำหลักและเนื้อหำประเด็นที่ส ำคัญ สำหรับศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย สำระวิชำหลัก (Core
Subject) ได้แก่ ภำษำแม่ และภำษำส ำคัญของโลก ศิล ปะ คณิตศำสตร์ กำรปกครองและหน้ำที่พลเมือง
เศรษฐศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ภูมิศำสตร์ และประวัติศำสตร์ และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เข้ำไปใน
ทุกวิชำแกนหลัก ดังนี้ ควำมรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเงิน เศรษฐศำสตร์ ธุรกิจ
และเป็นผู้ประกอบกำร (Financial, Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) ควำมรู้ด้ำนกำร
เป็ น พลเมื อ งที่ ดี (Civil Literacy) ควำมรู้ ด้ ำ นสุ ข ภำพ (Health Literacy) และควำมรู้ ด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment Literacy) และทั ก ษะด้ ำ นสำรสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (Information, Media, and
Technology Skills) โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่ำวสำรที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว ดังนั้น ผู้เรียน
ควรมีทักษะ 3 ทักษะ ดังนี้
1) พื้นฐำนเกี่ยวกับสำรสนเทศ (Information Literacy) เป็นกำรเข้ำถึงสำรสนเทศและ กำรประเมิน
สำรสนเทศ สำมำรถใช้และจัดกำรสำรสนเทศได้อย่ำงถูกต้องและสร้ำงสรรค์
2) พื้นฐำนเกี่ยวกับสื่อ (Media Literacy) เป็นควำมสำมำรถใน กำรวิเครำะห์สื่ อ (Analyze Media)
เพื่อเข้ำใจกระบวนกำรและวัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำร มีควำมเข้ำใจพื้นฐำนทำงจริยธรรมและกฎหมำย เพื่อ
เข้ำถึงกำรสร้ำงผลผลิตทำงสื่อ (Create Media Product)
3) พื้ น ฐำนเกี่ ย วกั บ ICT (ICT Literacy) เป็ น กำรใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ เช่ น กำรใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อกำรวิจัย กำรจัดกำร กำรประเมิน และ กำรสื่อสำร
นอกจำกนั้นแล้ว ยังมี งำนวิจัยขององค์กรเพื่อควำมร่วมมือและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ โครงกำร
OECD Future of Education and Skill 2030 (2019b) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับโครงกำร ได้กำหนดทักษะสำหรับปี 2030 ไว้ดังนี้
1) ทักษะกำรเรียนรู้และกำรรู้คิด (Cognitive and Meta-cognitive) ประกอบด้วย กำรคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ (Critical Thinking) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) กำรเรียนรู้เพื่อเรียนรู้ (Learning
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to Learn) และกำรควบคุมตนเอง (Self-regulation) ทักษะกำรเรียนรู้เป็นชุดของกลยุทธ์กำรคิดที่ ท ำให้
สำมำรถใช้ภำษำตัวเลขกำรใช้เหตุผลและควำมรู้ที่ได้รับ ประกอบด้วยทักษะกำรคิดด้วยวำจำ อวัจนภำษำ และ
กำรคิดขั้นสูง ทักษะอภิปัญญำหรือกำรรู้คิด ได้แก่ กำรเรียนรู้เพื่อเรียนรู้และควำมสำมำรถในกำรรับรู้ควำมรู้
ทักษะทัศนคติและค่ำนิยม
2) ทั ก ษะทำงสั ง คมและอำรมณ์ (Social and Emotional Skills) ประกอบด้ ว ย กำรเอำใจใส่
(Empathy) กำรรับรู้ควำมสำมำรถของตนเอง (Self-efficacy) ควำมรับผิดชอบ (Responsibility) และกำร
ทำงำนร่วมกัน (Collaboration) ทักษะทำงสังคมและอำรมณ์เป็นชุดของควำมสำมำรถส่วนบุคคลที่สำมำรถ
แสดงให้ เห็ น ในรู ป แบบที่สอดคล้ องกัน ของควำมคิด ควำมรู้สึ ก และพฤติกรรมที่ช่ว ยในกำรพัฒ นำตนเอง
ปลูกฝังควำมสัมพันธ์ของผู้เรียน ที่บ้ำนโรงเรียนที่ทำงำนและในชุมชน และใช้ควำมรับผิดชอบของพลเมือง
3) ทักษะกำรปฏิบั ติและทำงกำยภำพ (Practical and Physical Skills) กำรใช้ข้อมูล ใหม่ (Using
New Information) และอุ ป กรณ์ เ ทคโนโลยี ก ำรสื่ อ สำร (Communication Technology) ทั ก ษะในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ต่ำงๆ รวมถึงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรใช้เครื่องมือสมัยใหม่ในกำรทำงำน กำรเล่น
เครื่องดนตรี ควำมยืดหยุ่นและควำมแข็งแกร่งของร่ำงกำย เป็นต้น
อีกทั้ง ยังมีกำรกล่ำวถึงทักษะในอนำคตที่สำคัญตำมแนวคิดของผู้เชี่ยวชำญ (Education Journal,
2017) ได้แก่
1) ทักษะทำงสังคมที่เข้มแข็ง (Strong Social Skills) จะเป็นปัจจัยสำคัญในควำมสำเร็จ เช่นเดียวกับ
ควำมต้องกำรในทักษะควำมเป็นมนุษย์ โดยทักษะที่ถูกคำดกำรณ์ไว้ว่ำจะมีควำมจำเป็นมำกในอนำคต ได้แก่
(1.1) กำรรับรู้ทำงสังคม (Social Perceptiveness) (1.2) กำรเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) (1.3) กำรรับ
ฟังเชิงรุก (Active Listening) กำรตัดสิน (Judgement) (1.4) กำรตัดสินใจ (Decision-making)
2) ทักษะเชิงควำมรู้ ควำมคิด (Cognitive Skills) เช่น ควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด (Fluency of
Ideas) ควำมเป็ น ต้น คิด (Originality) กำรแสดงออกทำงวำจำ (Oral Expression) จะเป็นทักษะที่มีควำม
ต้องกำรมำกขึ้น ส่วนทักษะเชิงกำยภำพ เช่น ควำมแข็งแรง กำรรับรู้ควำมลึก (Depth Perception) จะมีควำม
ต้องกำรลดลง งำนวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ มีควำมจำเป็นทั้งระดับบุคคล นักกำรศึกษำ ภำคธุรกิจและภำครัฐใน
ระดับ นโยบำย ร่ ว มกัน ควรส่ งเสริ มให้ เกิ ดกำรพัฒ นำทักษะ (Upgrade Skills) เน้นอำชีพที่ต้องใช้ทักษะที่
ผสมผสำนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นเพื่อสร้ำงโอกำสใหม่ๆทำงอำชีพแก่ผู้คน (Bakhshi et al., 2017)
รวมถึง Karthik Krishnan (2019) Global CEO ของ Britannica Group บริษัทผู้จัดทำ Encyclopedia
หรือ สำรำนุกรมชื่อดังของโลก กล่ำวถึงกำรอยู่รอดในยุค disruption นี้ว่ำ “หัวใจสำคัญในกำรอยู่รอด คือ กำร
เรียนรู้และลงมือให้เร็ว” โดยได้พูดถึง 3 ทักษะที่เรำจำเป็นต้องมีสำหรับยุคนี้ คือ
1) เรียนรู้และปรับใช้ให้ เร็ว (Learning Agility) สำหรับยุค Disruption สิ่งต่ำง ๆ เปลี่ยนแปลงได้
ทุกวัน ควำมอยำกรู้อยำกเห็น เป็นสิ่งที่ผลักดันให้เรำ สำรวจ ค้นพบ คิดค้น และสร้ำงสิ่งใหม่ ดังที่นักเขียนชื่อ
ดังชำวอเมริกัน Alvin Toffler เขียนไว้ในหนังสือ Future Shock ตั้งแต่ ค.ศ.1970 ไว้ว่ำ “คนที่ไม่รู้หนังสือใน
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ศตวรรษที่ 21 จะไม่ได้หมำยถึงผู้ ที่ไม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้อีกต่อไป แต่จะหมำยถึงคนที่ไม่สำมำรถเรียนรู้
ละทิ้งควำมรู้เดิม แล้วเริ่มเรียนรู้ใหม่ต่ำงหำก (Learn/Unlearn/Re-learn)” กำรพัฒนำควำมคล่องตัวในกำร
เรียนรู้ ต้องมีควำมอยำกรู้อยำกเห็น เริ่มต้นด้วยกำรตั้งคำถำมอย่ำงต่อเนื่อง สำรวจ ลองสิ่ งใหม่ ๆ และมีส่วน
ร่วมกับผู้คนประเภทต่ำง ๆ ปลูกฝังควำมตระหนักรู้ในตนเอง ยอมรับควำมคิดเห็น มองควำมผิดพลำดเป็นกำร
เรียนรู้
2) มีหัวใจที่แข็งแรง ล้มแล้วลุกให้ไว (Resilience) หรือ ควำมยืดหยุ่น คือ ลักษณะที่ช่วยให้สำมำรถ
ลุกยืนขึ้นใหม่ได้เมื่อชีวิต เผชิญควำมยำกลำบำก ช่วยให้เรำอดทนและก้ำวหน้ำ ได้ ในโลกแห่ งเปลี่ ยนแปลง
สำมำรถรั บ มื อ กั บ ควำมเครี ย ดและควำมกดดั น ต่ ำ งๆ เนื่ อ งจำกควำมทุ ก ข์ ย ำกและควำมท้ ำ ทำยใหม่ ๆ
กลำยเป็นสิ่งสำคัญของชีวิต
3) มองโลกในแง่ดี แต่ไม่ใช่แง่เดียว (Grounded Optimism) กำรมองโลกในแง่ดีเป็นแนวโน้มที่จะ
คำดกำรณ์ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด กำรมองโลกในแง่ดีแบบมีเหตุผล คือ กำรที่กำรมองโลกในแง่ดีนั้น มีควำมสมจริง
และกำรมองโลกในแง่ร้ำยผสมผสำนอยู่ด้วย ผู้มองโลกในแง่ดีจะมีหนทำงที่จะเชื่อมโยงกับอำรมณ์เชิงบวกและ
เปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นกำรกระทำที่จับต้องได้นำไปสู่กำรแก้ปัญหำที่เป็นจริง
เมื่อเข้ำสู่ศตวรรษที่ 21 อย่ำงเต็มตัว (วงจรชีวิตผลิตผลสั้นลง กำรทำลำยโมเดลทำงธุรกิจ แข่งขันกับ
เครื่องจักร) ควำมฉลำดด้ำนสติปัญญำ (IQ) เพียงอย่ำงเดียวก็ไม่เพียงพอที่จะช่วยให้เรำปรับตัวได้ กำรมี ควำม
ฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) ที่เหมำะสม และ ระดับควำมยืดหยุ่น หรือภูมิคุ้มกันทำงใจ (RQ) เป็นสิ่งสำคัญ เพรำะ
ในยุคนี้ แค่ฉลำดอย่ำงเดียวนั้นไม่เพียงพออีกต่อไป
สรุปควำมได้ว่ำ ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) จะเน้นไปในเรื่องของคุณลักษณะที่ พึง
ประสงค์ (Attribute) ซึง่ เป็นลักษณะภำยในที่ติดตัวแต่ละบุคคลนั้น เป็นคุณสมบัติด้ำนบุคลิกภำพและลักษณะ
ที่วัดปริมำณได้น้อย แต่มีควำมสำคัญ ต่อกำรอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว โดย
เป็นทักษะที่ฝังรำกลึกอยู่ในควำมประพฤติ ทัศนคติ และค่ำนิยม รวมไปถึงทักษะ (Skill) และควำมสำมำรถของ
แต่ละบุคคล อำจเป็นทักษะเฉพำะสำหรับวิชำชีพ หรือทักษะในกำรทำงำนที่สำมำรถฝึกฝนและพัฒนำได้ แต่ก็
ยั ง ไม่ ล ะทิ้ ง ควำมรู้ พื้ น ฐำน (Knowledge) ในชี วิ ต ประจ ำวั น ที่ ไ ด้ จ ำกกำรเรี ย นรู้ ทั้ ง กำรศึ ก ษำในระบบ
กำรศึกษำด้วยตนเอง หรือแม้แต่กำรเรียนรู้จำกกำรทำงำน และเมื่อได้ทรำบถึงเป้ำหมำยของกำรพัฒนำทักษะที่
จำเป็นแห่งอนำคตของคนไทยแล้ว เพื่อพัฒนำคนไทยในแต่ละช่วงวัยให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีทักษะที่พร้อม
รับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ในศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีกำรศึกษำควำมต้องกำรจำเป็น
ในกำรพัฒนำทักษะของแต่ละช่วงวัยโดยเฉพำะ ดังที่จะกล่ำวถึงในหัวข้อถัดไป
2.3 การพัฒนาคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย
ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกร
มนุษย์ ได้แบ่งกำรพัฒนำคนออกเป็น 4 ช่วงวัยหลัก เพื่อเป็นกรอบในกำรตั้งเป้ำหมำยและวำงแผนระดับต่ำง ๆ
อำทิ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต แผนกำรศึกษำแห่งชำติ
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(พ.ศ. 2560-2579) แผนงำนด้ำนสำธำรณสุขภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี แผนกำรศึกษำเพื่อพัฒนำคน
ตลอดช่วงชีวิต (พ.ศ. 2557-2561) และแผนพัฒนำเด็กและเยำวชนแห่งชำติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560-2564) ให้
สอดรับกันไปสำหรับกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงเหมำะสม โดยมีจุดเน้นกำรพัฒนำที่สำคัญสำหรับแต่ละช่วง
วัย ดังนี้
1) ช่ว งปฐมวัย (อำยุ 0-5 ปี ) เน้ น กำรเตรียมควำมพร้อมแก่ พ่อ แม่ ให้ มี ควำมรู้ ควำมเข้ำ ใจในกำร
เตรียมตัวตั้งแต่ก่อนกำรตั้งครรภ์ สนับสนุนมำตรฐำนกำรดำเนินงำนด้ำนบริกำรสุขภำพอนำมัยแม่และเด็กใน
ทุกระดับ ให้เด็กทุกคนมีโอกำสเกิดอย่ำงมีคุณภำพ สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรให้สำรอำหำรที่จำเป็น
ต่อสมองเด็ก และกำรลงทุนเพื่อพัฒนำกำรที่สมวัยในทุกด้ำน พร้อมที่จะพัฒนำได้อย่ำงเต็มศักยภำพเมื่อโตขึ้น
2) ช่วงวัยเรียน (อำยุ 5-14 ปี) และวัยรุ่น (อำยุ 15-21 ปี) เน้นกำรพัฒนำให้ครอบคลุมทั้งทำงกำย ใจ
อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ กล่ำ วคือให้เด็กทุกคนมีภำวะโภชนำกำรที่เหมำะสม ได้รับกำรปลูกฝังมำตรฐำน
คุณธรรม จริ ย ธรรม และวัฒ นธรรมอัน ดี ต่ำง ๆ ทั้ง ควำมเป็นคนดี ควำมมี ระเบียบวินัย ควำมรับผิ ดชอบ
ต่อตนเองและส่วนรวม มี ภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ยง กำรก่อปัญหำ หรืออำชญำกรรม ได้รับกำรพัฒนำที่
สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจอย่ำงเต็มที่ตำมศักยภำพ มีทักษะชีวิตและกำรเรียนรู้ที่
สอดรับกับบริบทในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะพื้นฐำน เช่น ทักษะกำรเรียนรู้ กำรวำงแผน กำรคิดวิเครำะห์
สังเครำะห์ กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ กำรเงิน ศิลปะ และ
เทคโนโลยี รวมถึงควำมเป็นพลเมืองโลก ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเท่ำทันกับกำรเปลี่ยนแปลง ควำมยืดหยุ่น
ทำงควำมคิ ด ตลอดจนทั ก ษะที่ เ ชื่ อ มต่ อ กั บ โลกกำรท ำงำนในอนำคต เช่ น ทั ก ษะอำชี พ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
ควำมต้องกำรของประเทศ ควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นภำยใต้สังคมที่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำง
ช่วงวัยและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็นต้น
3) ช่วงวัยแรงงำน (อำยุ 15-59 ปี) เน้นกำรยกระดับศักยภำพ ทักษะ ควำมรู้ และสมรรถนะแรงงำน
อย่ำงต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน ได้รับควำม
คุ้มครองด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกฎหมำยแรงงำนตำมหลักกำรทำงำนที่มีคุณค่ำ
เพื่อสร้ำงผลิตภำพเพิ่มให้แก่ประเทศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะทำงกำรเงิน สำมำรถบริหำรจัดกำรและ
วำงแผนกำรเงิน กำรออมของตนและรั บ ผิ ดชอบต่ อ ครอบครัว ได้ โดยได้รับโอกำสในกำรเข้ำ ถึ งแหล่ ง ทุ น
ในกำรประกอบอำชี พ และมี ร ะบบสนั บ สนุ น กำรออมที่ มั่ น คง มี วั ฒ นธรรมกำรท ำงำนที่ พึ ง ประสงค์
มี ร ะบบและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรส่ ง เสริ ม ควำมรู้ ทั ก ษะฝี มื อ ควำมช ำนำญพิ เ ศษ กำรเป็ น
ผู้ประกอบกำรใหม่ และกำรพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ รวมทั้ งมีนโยบำยและมำตรกำร
เช่น กำรขยำยอำยุกำรทำงำน กำรสร้ำงศักยภำพแก่ผู้เคยกระทำผิดให้สำมำรถประกอบอำชีพ ได้ กำรดึงดูด
กลุ่มผู้มีศักยภำพสูง ควำมสำมำรถพิเศษ และผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศให้มำสร้ำงและพัฒนำประเทศทั้งใน
รูปแบบกำรทำงำนชั่วครำวและถำวร เพื่อบริหำรจัดกำรแรงงำนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของตลำดและ
เหมำะสมตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ
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4) ช่วงวัยสูงอำยุ (อำยุ 60 ปีขึ้นไป) เน้นกำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุยังสำมำรถเป็นพลังในกำรขับเคลื่อน
ประเทศได้ โดยสนับสนุนให้มีกำรทำงำนหลังเกษียณผ่ำนกำรเสริมทักษะกำรดำรงชีวิต พัฒนำทักษะควำมรู้ใน
กำรประกอบอำชีพหำรำยได้ มีหลักประกันทำงสุขภำพและทำงสังคมที่ได้มำตรฐำนและสอดคล้องกับควำม
จำเป็นในกำรดำรงชีวิต เพื่อมุ่งไปสู่กำรพัฒนำให้ผู้สูงอำยุพึ่งตนเองได้ มีศักยภำพ สำมำรถทำประโยชน์แก่
ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้ ครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ฟื้นฟู และป้องกันโรคแก่ผู้สูงอำยุ กำรจัด
สภำพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูงอำยุ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุในสังคมได้รับกำรสนับสนุนจำก
ครอบครัวและชุมชน ให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพ อยู่อย่ำงมีศักดิ์ศรี มีงำนทำที่เหมำะสมกั บ
ศักยภำพ ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำตนเอง หรือได้ร็จักตนเองมำกขึ้น และมีบทบำทในกำรถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำต่อไป
จำกกรอบกำรแบ่ ง เป้ ำ หมำยกำรพั ฒ นำส ำหรับ แต่ ล ะช่ ว งวั ย ข้ ำ งต้ น จึ ง น ำมำสู่ ก ำรศึ ก ษำทั ก ษะ
คุณลักษณะ และองค์ควำมรู้ที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skills) รวมถึงแนวทำงกำรส่งเสริมที่แตกต่ำงกันใน
แต่ ล ะช่ ว งวั ย เพื่ อ เตรี ย มคนตลอดช่ ว งอำยุ ใ ห้ มี ค วำมพร้ อ มรองรั บ บริ บ ทกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ว
(Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีกำรศึกษำวิจัยที่น่ำสนใจ ดังนี้
2.3.1 ช่วงปฐมวัย (Childhood)
โลกศตวรรษที่ 21 มีควำมแตกต่ำงจำกศตวรรษก่อนอย่ำงมำก เด็กเติบโตมำพร้อมกับเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวันอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ โลกยุคใหม่มีควำมรู้อยู่ทุกหนทุกแห่ง มีควำมรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลำ
คนที่หำควำมรู้เป็นและนำควำมรู้มำใช้เป็น จึงจะสำมำรถยืนในโลกยุคใหม่ได้อย่ำงสง่ำงำม ชีวิตและวิธีกำรเลี้ยง
ดูเด็กที่เปลี่ ย นแปลงไปมีผ ลทำให้ เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 มีบุคลิ กภำพและควำมคิดแตกต่ำ งไปจำก
เด็กยุคก่อน เช่น ชอบควำมรวดเร็ว ชอบทำอะไรหลำยๆ อย่ำงพร้อมกัน ชอบเรียนรู้จำกสภำพที่เป็นจริง
มีควำมหมำยกับชีวิต สนุกและท้ำทำย (จำรุทัศน์ วงศ์ข้ำหลวง, ม.ป.ป.)
Larimore (2020) ได้ศึกษำวิสัยทัศน์สำหรับอนำคตของกำรเรียนวิทยำศำสตร์ก่อนวัยเรียน พบว่ำกำร
สนับสนุนด้ำนกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ที่ดีสำหรับเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียน ควรใช้แนวทำงปฐมศึกษำแบบ
องค์รวม (Holistic) ซึ่งประกอบด้วย (1) กำรสอนควำมรู้เนื้อหำ ตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ยุคใหม่
โดยเนื้อหำที่สำคัญมำกคือสิ่งที่มำจำกประสบกำรณ์กับปรำกฏกำรณ์ในโลกประจำวันของเด็ก (2) กำรปฏิบัติ
ทำงวิทยำศำสตร์ นักกำรศึกษำบำงส่วนได้ใช้คำว่ำ ทักษะกระบวนกำร แต่ในปัจจุบัน ทักษะกระบวนกำรเป็น
เพียงส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น ตัวอย่ำงเช่น ทักษะกระบวนกำรสังเกต มักเกิดจำกกำร
ปฏิบัติทำงวิทยำศำสตร์ และ (3) กำรพัฒนำสิ่งอื่นนอกเหนือจำกควำมรู้ กำรบูรณำกำรเนื้อหำและแนวปฏิบัติ
ทำงวิทยำศำสตร์ควรเชื่อมโยงกัน ใช้แนวทำงแบบองค์รวมที่เหมำะสม เพื่อให้ผู้เรียนที่อำยุน้อยสำมำรถเข้ำใจ
โลกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสนุกสนำน กำรพัฒนำสิ่งอื่นนอกเหนือจำกควำมรู้ รวมถึงพัฒนำกำรทำงสังคม
และอำรมณ์ เช่น กำรมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน และอัตลักษณ์ของแต่ละบุคคลตลอดจนพัฒนำกำรของเด็กใน
ฐำนะผู้เรียน เช่น พฤติกรรมส่วนตัว อภิปัญญำ และแรงจูงใจ
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งำนวิจัยของ Munakib และคณะ (2020) ได้ศึกษำเกี่ยวกับควำมรู้หรือทักษะทำงสังคมของเด็กก่อน
วัยเรียน กล่ำวถึง สองประเด็น ที่อธิบำยถึงสิ่ งที่นักวิชำกำรเฉพำะด้ำน บอกว่ำเป็น องค์ประกอบกำรเรี ยนรู้
พื้นฐำนในรูปแบบของสถำบันกำรศึกษำ คือ กำรเรียนรู้ของเยำวชนต่อข้อเท็จจริงทำงสังคม และกำรเรียนรู้ของ
เด็กต่อกำรบูรณำกำรข้อมูลทำงสังคมและจิตใจ ซึ่ง ทักษะทำงสังคมและควำมรู้ คือ พฤติกรรมที่ได้รับกำร
สนับสนุนนโยบำยทำงสังคมและปรับ เปลี่ยนมนุษย์ให้มีกำรเคลื่อนย้ำยแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นในสังคมได้อย่ำง
เหมำะสม ในทำนองเดียวกันกำรสนับสนุนทุกควำมหมำยอื่นๆ ทักษะทำงสังคมมีกำรระบุไว้เป็นองค์ประกอบ
ของควำมสำมำรถทำงสั งคมและพื้นฐำนทั่ว ไปของพฤติกรรมทำงสังคมที่เป็นที่นิยม ทักษะทำงสั งคมและ
ควำมสำมำรถทำงควำมรู้ เปลี่ยนรูปแบบทำงสังคม สร้ำงและรักษำควำมสัมพันธ์ทำงสังคมในปัจจุบัน เด็กที่ไม่
มีควำมสำมำรถทำงสังคมส่งผลให้เกิดควำมรู้สึกโดดเดี่ยว ก่อให้เกิดปัญหำทำงสติปัญญำและพฤติกรรมตำมมำ
นอกจำกนี้ Garskof (2018) ได้กล่ำวถึง 6 ทักษะชีวิตที่เด็กจำเป็นต้องมีสำหรับอนำคต ไว้ในเว็บไซต์
Scholastic บริษัทด้ำนกำรพิมพ์ กำรสอน และสื่อของสหรัฐอเมริกำ ไว้ว่ำ เด็กอำยุ 5 ปี ในวันนี้ ในปี 2038 จะ
อำยุ 25 และต้องมีงำนทำ จะต้องมีทักษะเพื่อชีวิตในอนำคตข้ำงหน้ำ เด็กทุกคนต้องมีพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ (STEM) อย่ำงละเอียดนอกเหนือจำกกำรอ่ำนและกำรเขียน งำนใน
อนำคตส่วนใหญ่จะอยู่ในสำขำ STEM และนำยจ้ำงในอนำคตทุกสำขำอำชีพต้องกำรพนักงำนที่รู้วิธีแก้ปัญหำ มี
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทำงำนร่วมกันและสื่อสำรได้ดี
1) ทักษะกำรแก้ปัญหำ เด็กจะต้องสำมำรถคิดวิเครำะห์ได้ สังเกต วิเครำะห์และคิดหำวิธีแก้ปัญหำ
อย่ำงชำญฉลำด ต้องเรียนรู้ที่จะถำมคำถำม เช่น ทำไม? และ เกิดอะไรขึ้นถ้ำ...? และคิดในทุกด้ำนของปัญหำ
ให้ค้นหำคำตอบด้วยตนเอง และอธิบำยสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง
2) ทักษะกำรเล่นได้ดีกับผู้อื่น กำรรู้ถึงคุณค่ำของกำรทำงำนเป็นทีม รู้จักควบคุมตนเอง มีกำรทูต
กระตุ้นเพื่อนในทีม กำรเอำใจใส่ คำนึงถึงควำมรู้สึกของเพื่อนร่วมทีม และกำรจัดกำรเวลำ ทำงำนให้เสร็จสิ้น
ตำมกรอบเวลำ อำจช่วยเสริมทักษะนี้ด้วยกำรให้ช่วยกันทำอำหำร หรือสร้ำงภำพยนตร์ เป็นต้น
3) ทักษะกำรพึ่งพำเทคโนโลยีอัจฉริยะ พลเมืองดิจิทัล ต้องเรียนรู้ที่จะตัดสินควำมถูกต้องของกระแส
ข้อมูลและกำรน ำทำงโซเชียลมีเดีย กำรพิจำรณำสื่ อดิจิทัล เหมือนกับกำรรับประทำนอำหำร อะไรที่ไ ม่มี
ประโยชน์ก็ให้รับประทำนเป็นครั้งครำว แต่ควรเลือกสิ่งที่มีประโยชน์กับสุขภำพมำกกว่ำ กำรเลือกรับข้อมูลที่
ถูกต้อง มีประโยชน์ต่อตนเองยอมดีกว่ำ
4) ทักษะกำรคิดแบบ 3 มิติ ควำมสำมำรถในกำรมองเห็นวัตถุ และวิธีที่จะทำให้วัตถุเหล่ำนั้นพอดีกับ
พื้นที่ ผู้เชี่ยวชำญเรียกว่ำ กำรรับรู้เชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นอันดับสอง รองจำกคณิตศำสตร์พื้นฐำนที่เป็นส่วนประกอบ
ของกำรเรียนรู้แบบ STEM เพรำะมันจะสอนให้เด็กรับรู้กำรจัดกำรรูปร่ำงต่ำง ๆ ในควำมคิดของตน เป็ฯกำร
เพิ่มประสิทธิภำพให้กับมืออำชีพทุกประเภท ไม่ว่ำจะเป็นสถำปนิก ศัลยแพทย์ และนักออกแบบแฟชั่น ทุกคน
ล้วนต้องจินตนำกำรถึงผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ำยในขณะทำงำน
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5) ทักษะกำรสื่อสำรอย่ำงชัดเจน เด็กต้องพูดในสิ่งที่ต้องกำรจะสื่อควำมหมำย อย่ำงรวบรัด และมีกำร
ทูต สำมำรถอธิบำยแนวคิดในชั้นเรียน โต้แย้งเพื่อขอสิทธิพิเศษเพิ่มเติม และใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในกำรสื่อสำร
และจะต้องใช้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสำมำรถติดต่อกับผู้อื่นได้ทั่วโลก และไม่สำมำรถให้ใครเดำควำมตั้งใจได้
6) ทักษะแนวคิดนอกกรอบ ควำมคิดสร้ำ งสรรค์เป็นกระบวนกำรจิตนำกำรถึงสิ่งที่เป็นไปได้ เป็น
ทักษะที่เจ้ำนำยต้องกำร สำมำรถกระตุ้นให้เกิดกำรคิดแบบเดิมได้โดยให้เด็ก ๆ ผ่ำนกระบวนกำรที่วิศวกรทำ
คือกำรระบปัญหำหรือคำถำม จำกนั้นระดมควำมคิดในกำรแก้ปัญหำ คิดค้นแผนและนำไปปฏิบัติ
2.3.2 ช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น (Adolescence)
OECD Future of Education and Skills 2030 (2019b) ได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่ำ อนำคต คือ สิ่งที่ไม่
สำมำรถคำดเดำได้ เรำจะเตรียมนักเรียนอย่ำงไร ให้พวกเขำมีควำมพร้อมกับสิ่งที่ยังมำไม่ถึง ทั้งงำนในอนำคต
เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกให้สร้ำงขึ้น ควำมท้ำทำยทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบใน
วันนี้ จะทำอย่ำงไรจึงจะทำให้พวกเขำเติบโตมำในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันซึ่งพวกเขำจำเป็นต้องเข้ำใจ ซำบซึ้งใน
มุมมองที่แตกต่ำงและโลกกว้ำง ปฏิสัมพันธ์กันอย่ำงเคำรพผู้อื่น และกระทำในสิ่งต่ำงๆ อย่ ำงรับผิดชอบเพื่อ
ควำมยั่งยืนและกำรมีควำมเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน กำรปรับตัวเข้ำกับแนวโน้มบำงอย่ำงกำลังเกิดขึ้นทั่วโลก
ซึ่งเรำเรียนรู้ได้และช่วยเด็ก ๆ ของเรำให้เรียนรู้ ปรับตัว เติบโต ไม่ว่ำอนำคตจะเป็นอย่ำงไร นักเรียนต้องกำร
ได้รับกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำ ไม่เพียงแต่เรื่องของควำมรู้ และทักษะ แต่ยังรวมถึงทัศนคติและค่ำนิยม ที่จะ
นำทำงพวกเขำในเรื่องจริยธรรม และควำมรับผิดชอบ ในขณะเดียวกันพวกเขำต้องกำรแนวทำงในกำรพัฒนำ
ทักษะควำมคิดสร้ำงสรรค์ที่จะช่วยให้มนุษยชำติก้ำวสู่อนำคตที่สดใส (OECD, 2019b)
เข็มทิศกำรเรียนรู้ 2030 (OECD Learning Compass 2030) ของ OECD (2019b) เช่นเดียวกับเข็ม
ทิศสำหรับนักเดินทำง เข็มทิศกำรเรียนรู้นี้แสดง ควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ และค่ำนิยม ที่จำเป็นสำหรับนักเรียน
เพื่อกำหนดอนำคตที่เรำต้องกำร ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้
1) พื้นฐำนแกนกลำง (Core Foundations) ได้แก่ ทักษะแกนกลำง ควำมรู้ ทัศนคติ และค่ำนิยมที่
เป็นพื้นฐำนสำหรับกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องข้ำมหลักสูตรทั้งหมด พื้นฐำนนี้จำเป็นสำหรับกำรพัฒนำควำมเป็น
นักเรียน และสมรรถนะเพื่อกำรเปลี่ยนแปลง นักเรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐำนที่เข้มแข็งเพื่อที่จะเติมเต็มศักยภำพ
ของพวกเขำและกลำยเป็นผู้ทำประโยชน์อย่ำงรับผิดชอบในฐำนะสมำชิกที่ดีของสังคม
2) สมรรถนะเพื่ อ กำรเปลี่ ย นแปลง (Transformative Competencies) นั ก เรี ย นต้ อ งได้ รั บ กำร
เสริมสร้ำงพลังและรู้สึกได้ว่ำ พวกเขำสำมำรถสร้ำงโลกที่มีควำมเป็นอยู่ที่ดี และสร้ำงควำมยั่งยืนสำหรับพวก
เขำเอง ผู้อื่น และโลกได้ สมรรถนะเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงมี 3 เรื่อง ได้แก่ กำรสร้ำงค่ำนิยมใหม่ (Creating New
Value) กำรปรองดรองท่ำมกลำงควำมตึงเครียดและสถำนกำรณ์ที่ยำกลำบำก (Reconciling Tensions and
Dilemmas) และ กำรมีควำมรับผิดชอบ (Taking Responsibility)
3) ควำมเป็นนักเรียน และผู้ร่วมทำหน้ำที่ (Student Agency/Co-agency) ควำมเป็นนักเรียน คือ
ควำมสำมำรถในกำรตั้ ง เป้ ำ หมำย สะท้ อ นคิ ด และกระท ำอย่ ำ งรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ สร้ ำ งผลกระทบต่ อ กำร
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เปลี่ยนแปลง โดยเน้นควำมหมำยในเรื่องกำรลงมือทำมำกกว่ำเป็นผู้ถูกระทำ และเป็นผู้ก่อรูปมำกกว่ำถูกปั้ น
ขึ้นมำ เป็นคนรับผิดชอบกำรตัดสินใจด้วยตนเองมำกกว่ำยอมรับสิ่งที่ผู้อื่นเลือกให้ ระบบกำรศึกษำควรส่งเสริม
ให้เกิดควำมเป็นนั กเรีย น กำรเรียนรู้นั้นรวมถึงกำรร่วมสร้ำง โดยแนวคิดของผู้ร่วมสร้ำง คือ นักเรียน ครู
ผู้ปกครอง และชุมชนทำงำนร่วมกันเพื่อช่วยให้นักเรียนก้ำวหน้ำ และไปถึงยังเป้ำหมำยที่พวกเขำมีร่วมกัน
4) ควำมรู้สำหรับ 2030 (Knowledge for 2030) หมำยถึง แนวคิดทั้งเชิงทฤษฎี และไอเดียที่เกิดจำก
ควำมเข้ำใจจำกกำรปฏิบัติบนพื้นฐำนของประสบกำรณ์ในกำรทำงำนต่ำงๆ โดยมีควำมรู้หลำยประเภท เช่น
ศำสตร์วิทยำกำรในแขนงหนึ่งๆ (Disciplinary) สหวิทยำกำร (Interdisciplinary) ญำณวิทยำ หรือ ทฤษฎีของ
ควำมรู้ (Epistemic) และ ควำมรู้เชิงวิธีกำร (Procedural)
5) ทักษะสำหรับ 2030 (Skills for 2030) คือ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินกระบวนกำรหนึ่งๆ และ
สำมำรถใช้ควำมรู้อย่ำงมีควำมรับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่ ตั้งไว้ โดย OECD Learning Compass 2030
แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ (1) ทั ก ษะเชิ ง ควำมรู้ (Cognitive) และทั ก ษะเชิ ง กำรรู้ คิ ด ของตนเอง
(Metacognitive) 2) ทักษะเชิงสังคมและอำรมณ์ (Social and Emotional) และ (3) ทักษะเชิงปฏิบัติและ
กำยภำพ (Practical and Physical)
6) ทัศนคติและค่ำนิ ย มส ำหรั บ 2030 (Attitudes and Values for 2030) หมำยถึง หลั กกำรและ
ควำมเชื่อที่จะมีอิทธิพลต่อทำงเลือก กำรตัดสินใจ พฤติกรรมและกำรกระทำของบุคคล ที่มีต่อผู้อื่น สังคม
สภำพควำมเป็นอยู่ที่ดี กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง และสร้ำงควำมเชื่อมั่นในสถำบัน ในชุมชน ต้องใช้ควำม
พยำยำมมำกเพื่อพัฒนำ ค่ำนิยมแกนกลำงที่มีร่วมกันของควำมเป็นพลเมือง พื่อที่จะสร้ำงสังคมและเศรษฐกิจที่
เห็นควำมสำคัญของทุกคน ยุติธรรม และยั่งยืน
7) กำรรออย่ำงคำดหวัง กำรกระทำ กำรสะท้อนคิด วงจรเพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะ (AnticipationAction-Reflection Competency Development Cycle) วงจรเพื่อกำรพัฒนำสมรรถนะ หรือ ที่เรียกสั้น ๆ
ว่ำ AAR Cycle เป็นกระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดซ้ำๆ เพื่อให้ผู้เรียนปรับปรุงควำมคิดและกำรกระทำอย่ำงต่อเนื่อง
โดยมีควำมตั้งใจและควำมรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ ในช่วงรอคอย ผู้เรียนจะได้โอกำสในกำรพิจำรณำว่ำวิธีกำร
ปฏิ บั ติ แ บบวั น นี้ จ ะสร้ ำ งผลแบบใดในอนำคต ในช่ ว งกำรลงมื อ ท ำ ผู้ เ รี ย นจะต้ อ งมี ค วำมเต็ ม ใจและ
ควำมสำมำรถในกำรลงมือทำเพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดี และในช่วงกำรสะท้อนผล ผู้เรียนจะได้ปรับปรุงควำมคิดของ
ตนเพื่อนำสู่กำรกระทำที่ดียิ่งขึ้นทั้งต่อตนเอง สังคม และควำมเป็นอยู่ในเชิงสิ่งแวดล้อม
กำรเชื่อมโยงของควำมรู้ และทักษะ ภำยใต้บริบทของสั งคม ควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่ ำนิ ยม
เป็นสมรรถนะที่ต้องพัฒนำไปด้วยกันและมีแรงเสริมซึ่งกันและกัน บุคคลจำเป็นต้องมีทักษะทำงปัญญำจึงจะ
สำมำรถได้รับควำมรู้เพิ่มเติมได้ ในขณะเดียวกันควำมรู้ที่ได้รับก็จะช่วยเพิ่มพูนทักษะทำงปัญญำให้มำกยิ่งขึ้น
นอกจำกนี้ ทัศนคติและค่ำนิยมเป็นองค์ประกอบสำคัญในกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ ตัวอย่ำงเช่น คนต้องมี
แรงจูงใจที่อยำกจะมีควำมรู้หรือใช้ควำมรู้ในก่อน พวกเขำจึงใช้ทักษะทำงปัญญำแสวงหำควำมรู้และนำควำมรู้
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มำใช้จนเป็นทักษะ ทั้งหมดนี้อยู่ภำยใต้แรงจูงใจของนิยำม ควำมเป็นอยู่ที่ดี เป็นบุคคลและเป็นพลเมืองที่ดีของ
สังคม (Haste, 2018 อ้ำงถึงใน OECD, 2019b)
แนวโน้มทั้งจำกโลกำภิวัฒน์ และควำมก้ำวหน้ำในเรื่องปัญญำประดิษฐ์เปลี่ ยนควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ คนท ำงำนที่ ต้ อ งกำรประสบควำมส ำเร็ จ ผู้ ค นจ ำเป็ น ต้ อ งมี
ควำมสำมำรถในเชิงที่เป็นเอกลักษณ์มำกยิ่งขึ้น สำหรับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมรับผิดชอบและควำมสำมำรถ
ในกำรเรียนรู้ที่จะเรียน (Learn to Learn) ตลอดทั้งช่วงชีวิตของพวกเขำ เมื่อเทคโนโลยึคอมพิวเตอร์สำมำรถ
มำทดแทนแรงงำนในงำนประจำต่ำงๆ ขณะเดียวกันก้สร้ำงโอกำสในกำรจ้ำงงำนใหม่ๆสำหรับผู้คน ในงำนที่มุ่ง
ทักษะทำงปัญญำที่ไม่ได้เป็นกิจวัตรประจำ เช่น ทักษะเชิงควำมคิดสร้ำงสรรค์ และทักษะทำงสังคมและอำรมณ์
และเพื่อให้ผู้คนยังมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน บุคคลจำเป็นต้องพัฒนทักษะใหม่อย่ำงต่อเนื่องซึ่งต้องมีควำม
ยืดหยุ่น ทัศนคติเชิงบวกต่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและควำมสงสัยใคร่รู้ ทักษะทำงด้ำนสังคมและอำรมณ์ จะมี
ควำมสำคัญเท่ำเทียมหรือบำงครั้งอำจจะมำกกว่ำทักษะทำงปัญญำ ในกำรเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม
ทักษะส ำหรั บ 2030 (Skills for 2030) คือ ควำมสำมำรถในกำรดำเนินกระบวนกำรหนึ่งๆ และ
สำมำรถใช้ควำมรู้อย่ำงมีควำมรับผิดชอบเพื่อบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ โดย OECD Learning Compass 2030
แบ่ ง เป็ น 3 ประเภท ได้ แ ก่ (1) ทั ก ษะเชิ ง ควำมรู้ (Cognitive) และทั ก ษะเชิ ง กำรรู้ คิ ด ของตนเอง
(Metacognitive) 2) ทักษะเชิงสั งคมและอำรมณ์ (Social and Emotional) และ 3) ทักษะเชิงปฏิบัติและ
กำยภำพ (Practical and Physical) มีรำยละเอียดในแต่ละประเด็นดังนี้
1) ทักษะเชิงควำมรู้ (Cognitive) และ ทักษะเชิงกำรรู้คิดของตนเอง (Metacognitive)
1.1) ทักษะเชิงควำมรู้ คือ ชุดของกลยุทธ์ทำงควำมคิดที่สำมำรถใช้ประโยชน์จำก ภำษำ ตัวเลข กำร
ให้เหตุผล และควำมรู้ที่ได้รับมำ ซึ่งรวมทั้งที่เป็นภำษำพูด ไม่เป็นภำษำพูด และทักษะกำรคิดขั้นสูง (ทักษะกำร
คิดวิเครำะห์ ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์) ในส่วนทักษะเชิงกำรรู้คิดของตนเอง คือ ทักษะในกำรเรียนรู้ที่จะ
เรียน และควำมสำมำรถในกำรตระหนักรู้เกี่ยวกับควำมรู้ ทักษะ ทัศนคติ และค่ำนิยมของตนเอง รวมถึงกำร
กำกับตนเอง (OECD, 2018) มีประเด็นที่น่ำสนใจดังนี้ ทักษะกำรคิดสร้ำงสรรค์ และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน พลเมืองที่มีทักษะกำรคิดเหล่ำนี้จะเป็นผู้มีควำมพอเพียงในตนเอง
และพึ่งพิงสังคมน้อยลง พวกเขำสำมำรถที่จะดูแลและตอบแทนสังคมได้
1.2) ทักษะเชิงกำรรู้คิดของตนเองเป็นที่เข้ำใจว่ำอยู่ในรูปแบบของ “ทักษะเชิงวิเครำะห์ที่ไม่ เป็น
กิจวัตร ซึ่งเป็นกำรตระหนักรู้กำรเรียนรู้ของตนเอง (ในเรื่องกระบวนกำรเรี ยนรู้) ซึ่งจะนำไปสู่กำรประยุกต์ใช้
เทคนิคกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำง ซึ่งเป็นสมรรถนะที่สำคัญมำกสำหรับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็น
เป้ำหมำยที่สำคัญสำหรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มนุษย์สำมำรถจัดกำรกับสถำนกำรณ์ที่ไม่แน่นอนได้ดีกว่ำ
ปั ญ ญำประดิ ษ ฐ์ เนื่ อ งจำกมนุ ษ ย์ พั ฒ นำควำมเชื่ อ และควำมเข้ ำ ใจในสิ่ ง ที่ ก ำลั ง เกิ ด ขึ้ น บนโลก ผ่ ำ น
ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและเรียนรู้ ยกตัวอย่ำงเช่น เมื่อต้องไปอยู่ในประเทศใหม่ โรงเรียนใหม่ ที่ทำงำน
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ใหม่ มนุษย์เรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่ในโครงสร้ำงใหม่ของสิ่งแวดล้อม ปรับ หรือ แทนที่โครงสร้ำงและควำมเชื่อ
เก่ำที่อำจจะไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไป ซึ่งทำได้ดีกว่ำ AI
1.3) ทักษะทำงดิจิทัลของนักเรียน จำเป็นต้องวิวัฒน์ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี เพื่อทำให้
เรำยังคงแข่งขันได้ ทุกคนจำเป็นต้องพัฒนำทักษะใหม่ต่อเนื่องซึ่งต้องมีควำมยืดหยุ่น ทัศนคติที่เป็นบวกสำหรับ
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและควำมสงสัยใคร่รู้สิ่งใหม่ ๆ ในขณะที่มีควำมต้องกำรผู้เชี่ยวชำญด้ำน ICT มำกขึ้น แต่
สิ่งที่จำเป็นมำกกว่ำ คือ กำรทำให้คนงำนมีชุดทักษะที่พร้อมปรับตัวเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีที่
รวดเร็วได้ ดังนั้นกำรศึกษำจำเป็นต้องมุ่งสื่อสำร “ทักษะที่หลอมรวม (Fusion Skills) ซึ่งหมำยถึง ส่วนผสม
ของทักษะด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) ทักษะกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Entrepreneurial Skills) และ
ทักษะทำงเทคนิค (Technical Skills) เพื่อทำให้คนทำงำนสำมำรถยกระดับตนเองสู่อำชีพใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นได้
(Green, Green and Pensiero, 2015)
2) ทักษะเชิงสังคมและอำรมณ์ (Social and Emotional) หมำยถึง ชุดควำมสำมำรถของบุคคลใน
กำรจัดกำรแบบควำมคิด ควำมรู้สึก และพฤติกรรมของตนได้อย่ำงคงเส้นคนวำเพื่อทำให้ผู้คนได้พัฒนำตนเอง
ปลูกควำมสัมพันธ์ที่ดีทั้งที่บ้ำน ที่โรงเรียน ที่ ทำงำนและในชุมชน ตลอดจนกำรกระทำเรื่องต่ำงๆอย่ำงมีควำม
รั บ ผิ ด ชอบในฐำนะที่ เ ป็ น พลเมื อ ง ตั ว อย่ ำ งเช่ น ควำมเห็ น อกเห็ น ใจ ควำมตระหนั ก รู้ ใ นตั ว เองและ
ควำมสำมำรถของตน ควำมรับผิดชอบ และควำมร่วมมือรวมพลัง ควำมเคำรพผู้อื่น และควำมสำมำรถในกำร
สื่อสำร เป็นสิ่งที่สำคัญมำกทั้งในชั้นเรียนและกำรทำงำน ยิ่งผู้คนมีควำมหลำกหลำยในเรื่องเชื้อชำติ วัฒนธรรม
และภำษำ ในขณะที่กำรประสบควำมสำเร็จในกำรเรียนรู้ที่โรงเรียนขึ้นอยู่กับทักษะเชิงสังคมและอำรมณ์ เช่น
ควำมอดทนพยำยำม ควำมมีประสิทธิภำพ ควำมรับผิดชอบ ควำมสงสัยใคร่รู้ และควำมมั่นคงทำงอำรมณ์ มี
ประเด็นที่น่ำสนใจดังนี้ คนทำงำนที่เกี่ยวข้องทักษะทำงด้ำนสังคมและอำรมณ์ถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีได้ยำก
เนื่องจำก AI ไม่สำมำรถทดแทนงำนที่เกี่ยวข้องกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมรู้สึกเหล่ำนี้ได้เพรำะต้องอำศัย
ทักษะปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมที่มีควำมซับซ้อน อย่ำงไรก็ตำมเพื่อให้สำมำรถปรับตัวเข้ำได้กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
คนทำงำนต้องพัฒนำทักษะเรื่องนี้ รวมถึงกำรจูงใจและกำรต่อรอง ต้องเรียนรู้ว่ำเรำตระหนักถึงคุณค่ำในควำม
เป็นมนุษย์ของเรำและผู้อื่นอย่ำงไร กำรให้คุณค่ำแก่กำรสร้ำงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นเรื่องสำคัญ ไม่เฉพำะต่อ
ปัจเจกบุคคล แต่รวมถึงควำมเป็นอยู่ที่ดีของสังคม สุขภำพ และควำมเกี่ยวพันกันของสถำบันต่ำงๆในสังคม
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและประชำกรศำสตร์ ยิ่งเพิ่มควำมสำคัญในเรื่องทักษะด้ำนสังคมและอำรมณ์ ดังที่
ได้กล่ำวมำแล้ว ช่วงชีวิตที่ยำวขึ้น ควำมต้องกำรในกำรดูแลรักษำสุขภำพที่มำกขึ้น สะท้อนให้เห็นในกำรเกิดขึ้น
ของอำชีพใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับกำรดูแลรักษำสุขภำพ ซึ่งต้องกำทั้งทักษะทำงวิทยำศำสตร์ และทักษะทำงด้ำน
สังคมและอำรมณ์ เช่น กำรดูแล กำรสร้ำงสังคม กำรเคำรพซึ่งกันและกัน เป็นต้น ทักษะเชิงสังคมและอำรมณ์
ช่วยพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรและโอกำสในตลำดแรงงำน กล่ำวคือ กำรประสบควำมสำเร็จในโรงเรียนต้องกำร
ทักษะเหล่ำนี้เช่นเดียวกับในตลำดแรงงำน ในขณะที่ทักษะทำงควำมคิด เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญกำรได้รับจ้ำง กำร
ศึกษำวิจัยเมื่อไม่นำนมำนี้ แสดงให้เห็นว่ำ ทักษะทำงอำรมณ์และสังคม มีผลกระทบโดยตรงต่อสถำนภำพทำง
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อำชีพและรำยได้ ในควำมเป็นจริงทักษะดังกล่ำวมีควำมสำคัญเทียบเท่ำ หรือ อำจจะมำกกว่ำทักษะทำงปัญญำ
หำกพิจำรณำถึงกำรจ้ำงงำนในอนำคต
3) ทักษะเชิงปฏิบัติและกำยภำพ (Practical and Physical) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์
กำรดำเนินกำรและกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ รวมถึงทักษะทำงกำย เช่น ควำมสำมำรถในกำรใช้สำรสนเทศ อุปกรณ์
เทคโนโลยีกำรสื่อสำร เครื่องจักรใหม่ กำรเล่นเครื่องดนตรี กำรทำงำนฝีมือ กำรเล่นกีฬำ ทักษะชีวิต เช่น
ควำมสำมำรถในกำรแต่งตัว เตรียมอำหำร รักษำควำมสะอำด และควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวซึ่งรวมทั้ง
ควำมแข็งแรง ควำมยืดหยุ่นของกล้ำมเนื้อและควำมทนทำนของร่ำงกำย เป็นต้น มีประเด็นที่น่ำสนใจคือ กำร
พัฒนำทักษะทำงกำยผ่ำนดนตรี และศิลปะ สำมำรถช่วยสนับสนุนทักษะเชิงควำมรู้ (Cognitive Skills) และ
ทั ก ษะกำรรู้ คิ ด ของตนเอง (Metacognitive Skills) กำรเรี ย นรู้ ด นตรี แ ละศิ ล ปะต้ อ งเรี ย นรู้ ผ่ ำ นทำงกำย
กำรเข้ำใจและแสดงออกเป็นศิลปะ นักเรียนต้องมีประสบกำรณ์ตรงในกำรเรียนรู้ จนปัจจุบันนักวิจัยยังไม่
สำมำรถระบุกิจกรรมในเชิงเปรียบเทียบได้ว่ำ อะไรช่วยพัฒนำควำมสำมำรถทำงด้ำนควำมคิดของเด็ก ในทำง
เดียวกันกับกำรศึกษำด้ำนศิลปะและดนตรี อย่ำงไรก็ตำมในกำรพันทักษะทำงกำยในเชิ งศิลปะนั้นจะกระตุ้นให้
กระบวนกำรควำมคิด (เชิงปัญญำ) และกำรรู้คิดทำงำน ขณะที่ศิลปะคือกำรสแงดออกผ่ำนทักษะทำงร่ำงกำย
ควำมเชี่ยวชำญในศิลปะต้องกำรกระบวนกำรในเชิงควำมคิดและกำรรู้คิดด้วย (OECD, 2018) ทักษะเชิงปฏิบัติ
และทำงร่ำงกำย เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในกำรทำงำน และกำรมีควำมเป็นอยู่ที่ดี ในเมื่อสุขภำพและ
ควำมเป็นอยู่ที่ดีเป็นเรื่องสำคัญในระดับโลก พลศึกษำสำมำรถช่วยนักเรียนให้พัฒนำนิสัยที่สร้ำงสุขภำพที่ดี
และกำรได้รับควำมร้เรื่องสุขภำพ งำนวิจัยแสดงให้เห็นว่ำ นิสัยที่ถูกสร้ำงในวัยเด็กจะนำสู่นิสัยเมื่อเป็นผู้ใหญ่
กำรสร้ำงนิสัยของกำรรักษำสุขภำพและดูแลตนเองในวัยเด็กจะสร้ำงให้พวกเขำเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภำพ
แข็งแรงดี
นอกจำกนี้ งำนวิจัยเรื่องกำรวิเครำะห์ระดับทักษะของนักศึกษำและควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะต่ำงๆ
แห่งศตวรรษที่ 21 โดย Kocak Omer และ Goksu Idris 2020 ได้ศึกษำระดับทักษะของผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่
21 และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะต่ำงๆ ของนักศึกษำระดับมหำวิทยำลัย ได้มีกำรตรวจสอบวิเครำะห์ทักษะ
ต่ำงๆ ซึ่งมีควำมแตกต่ำงกันไปเล็กน้อยตำมกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ควรได้รับกำรเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งแวดล้อมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขในยุคนี้ และครูควรวำงแผน
สิ่ ง แวดล้ อ มกำรเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ข้ ำ กั น กั บ ผู้ เ รี ย นรู้ ที่ ต่ ำ งก็ แ ตกต่ ำ งกั น และในทำงเดี ย วกั น Lamb, Maire และ
Doecke (2017) ได้เขียนรำยงำนกำรวิเครำะห์ เรื่อง Key Skills for the 21st Century มีกำรนำเสนอทักษะ
ที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับเป้ำหมำยของผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้
1) ควำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจด้ำ นดิจิ ทัล (Digital Literacy) ผู้ มี ทั ก ษะและควำมรู้ ท ำงเทคนิ ค ในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำถึง ประเมิน ผลิตข้อมูลดิจิทัล กำรใช้เครือข่ ำยอินเตอร์เน็ตในกำรสื่อสำร รวมถึง
ทักษะเชิงสังคมที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรในโลกปัจจุบัน แล้วยังรวมไปถึง อภิปัญญำ (Metacognition)
หรือควำมสำมำรถในกำรรับรู้ ถูกนำมำใช้เพื่ออธิบำยถึงกำรคิดเกี่ยวกับกระบวนกำรรับรู้และกิจกรรมของแต่ละ
บุคคล เป็นทักษะที่ซับซ้อนประกอบด้วย ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้วยตนเอง (Cognitive Self-knowledge) และ
35

กำรตรวจสอบตนเองด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ (Cognitive Self-monitoring) และมักจะถูกจัดอยู่ในควำมหมำย
กว้ำงๆ ของคำว่ำ “กำรเรียนรู้ในกำรควบคุมตนเอง” (Self-regulated Learning) กำรรับรู้/อภิปัญญำสำมำรถ
สอนได้และทักษะด้ำนกำรรับรู้มีแนวโน้มที่จะพัฒนำจำกกำรเรียนในระยะยำว กำรสอนทักษะกำรรับรู้สำมำรถ
จัดให้เป็นระบบได้ ภำยใต้บริบทของเนื้อหำรำยวิชำ กำรนำเอำแนวคิดด้ำนกำรรับรู้ไปใช้ในกำรเรียนวิชำต่ำง ๆ
ของนักเรียนในโรงเรียนมีส่วนช่วยให้นักเรียนมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของกำรเรียนรู้ของตนและพัฒนำควำมรู้สึกใน
กำรควบคุม
2) กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ (Effective Communication) กระบวนกำรส่งผ่ำนข้อควำมและมี
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีทักษะเบื้องต้น 5 ประกำร คือ (1) ภำษำที่สนับสนุน
อัตตำ (Ego Supportive Language) คือ ควำมสำมำรถในกำรแสดงด้ำนบวกของตนเองให้โดดเด่น (2) กำรรับ
ฟังและมีส่วนร่วมอย่ำงตั้งใจ (Active-Participate Listening) กำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรสื่อสำร แรงจูงใจ
และกำรใส่ ใจ (3) กำรรู้ จั กตน/กำรเปิ ดเผยตัว เอง (Self-Recognition/Self-Disclosure) (4) ควำมเข้ำใจ
ควำมรู้สึกผู้อื่น/ควำมเห็นใจผู้อื่น (Empathy) คือ ควำมสำมำรถในกำรพยำยำมที่จะเข้ำใจควำมรู้สึกนึกคิดของ
ผู้อื่น และ (5) ทักษะภำษำภำยใน (I-Language) แสดงถึงกำรอธิบำยผลกระทบทำงอุปนิสัยที่ไม่ต้องกำรของ
บุคคลอื่น ให้ผู้อื่นที่เป็นผู้แสดงอุปนิสัยนั้นได้รับรู้ (Bulu, Atan และ Sarikaya, 2017)
3) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) ทักษะด้ำนควำมคิดสร้ำงสรรค์มักจะมีควำมสัมพันธ์บ่อยครั้งกับ
ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และมักถูกว่ำว่ำเป็นเงื่อนไขของทักษะอีกด้ำน มีข้อเท็จจริงที่ว่ำกำรยอมรับ
ในผลผลิตหรือผลงำนว่ำมีควำมสร้ำงสรรค์หรือไม่ จะขึ้นอยู่กับกำรตัดสินใจทำงสังคม ระดับของควำมคิดริเริ่ม
จำเป็นจะต้องมีป้ำยติดกำกับไว้ว่ำมีควำมสร้ำงสรรค์ กำรผลิตและกำรพัฒนำแนวคิดใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของ
ควำมชำญฉลำดทั่วไป และสิ่งที่สร้ำงสรรค์ออกมำ ควรจะมีประโยชน์ต่อสถำนกำรณ์นั้ นๆ นอกจำกนี้ขั้นแรก
ของกำรคิดสร้ำงสรรค์คือกำรคิดสิ่งที่แตกต่ำงจำกกำรคิดแบบเดิมๆ ควำมคิดสร้ำงสรรค์มักถูกมองว่ำ จะต้องมี
มำกกว่ำทักษะทำงเทคนิค (Technical Skills) แนวโน้มที่จะทำสิ่งสำคัญบำงอย่ำงและทักษะที่เกี่ยวข้องจะเอื้อ
หนุนนักเรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรคิดริเ ริ่มสร้ำงสรรค์ เช่น แรงจูงใจ, ควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง,
กำรเปิดใจกว้ำงยอมรับควำมคิดใหม่ๆ ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรอดทนต่อภำวะคลุมเครือ (Sternberg,
2010) ควำมคิดสร้ำงสรรค์ยังถูกมองว่ำ มีควำมสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับทักษะทำงปัญญำอื่นๆ อำทิ กำรระบุ
ปัญหำ, กำรค้นคว้ำหำควำมคิดใหม่ ๆ (Idea Generation) และกำรแก้ปัญหำ
4) ควำมคิดเชิงอัลกอริทึ่ม (Algorithmic Thinking) กำรพัฒนำวิธีกำรแนวทำงเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
ของแต่ละบุคคล และนำขั้นตอนแนวทำงกำรแก้ไข มำจัดลำดับเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยนั้น (Korkmaz, Cakir &
Ozden, 2017) เป็นทักษะกำรกำหนดเหตุกำรณ์เชิงนำมธรรมให้เป็นลำดับขั้น มีควำมสำคัญไม่เพียงแต่บุคคล
ที่สนใจในศำสตร์คอมพิวเตอร์ แต่ยังมีควำมสำคัญกับคนทุกคน
5) กำรแก้ไขปัญหำ (Problem-solving) เป็นควำมสำมำรถที่จะแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับแต่ละบุคคล
ควำมรู้และประสบกำรณ์ในอดีต มีส่ วนสำคัญในทักษะกำรแก้ปัญหำของบุคคลนั้น ๆ กำรแก้ปัญหำไม่ควรเป็น
เพียงกำรแก้ปัญหำเชิงกำรคำนวณเท่ำนั้น แต่ควรจะเป็นกำรพัฒนำกระบวนกำรอัลกอริทึ่มเพื่อแก้ปัญหำที่แต่
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ละบุคคลเผชิญในสังคม เป็นควำมสำมำรถของปัจเจกบุคคลร่วมกับกระบวนกำรรับรู้เพื่อเข้ำใจและแก้ไ ข
สถำนกำรณ์ทเี่ ป็นปัญหำโดยที่วิธีกำรแก้ปัญหำยังไม่เห็นเด่นชัดในทันทีทันใด รวมไปถึงควำมเต็มใจที่จะเข้ำไป
มีส่วนร่วมในสถำนกำรณ์นั้นๆ เพื่อให้บรรลุในศักยภำพหรือขีดควำมสำมำรถของผู้หนึ่งผู้ใดในฐำนะพลเมืองที่
สร้ำงสรรค์และมีกำรไตร่ตรอง กำรแก้ปัญหำเป็นทักษะที่สำคัญทักษะหนึ่งซึ่ งมีแนวโน้มในกำรถ่ำยโอนได้มำก
ที่สุด ซึ่งทักษะนี้สำมำรถถ่ำยโอนได้เมื่อนักเรียนเข้ำใจ "หลักกำรพื้นฐำนของสิ่งที่เรียนรู้" เมื่อเผชิญกับปัญหำ
เริ่มแรก อย่ำงไรก็ตำม มีควำมสำคัญที่จะต้องสังเกตกำรถ่ำยโอนดังกล่ำวซึ่งจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเผชิญกับปัญหำที่
สำมำรถเทียบเคียงกันได้ซึ่งมักจะเป็นวิชำเดียวกัน กำรจัดโครงสร้ำงให้นักเรียนเพื่อเรียนรู้ถึงกำรแก้ปัญหำ
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ให้รำยล้อมด้วยปัญหำเพื่อที่จะแก้ไขหรือจัดทำเป็นโครงกำรเพื่อดำเนินกำรให้ได้มำซึ่ง
ทักษะ ปัญหำและสถำนกำรณ์เหล่ำนั้นควรเป็นปัญหำจริง และอยู่ในสถำนกำรณ์ปกติในชีวิตประจำวัน
6) กำรคิดเชิงวิจ ำรณญำณ (Critical Thinking) จัดว่ำเป็นควำมคิดที่ชัดเจน และถูกต้องมำกกว่ำ
นักคิดเชิงวิจำรณญำณ เป็นผู้ที่เปิดใจกว้ำง โดยทั่วไปมักจะขี้สงสัยและมีควำมอดทนต่อสถำนกำรณ์ที่ซับซ้อน
และสำมำรถเลื่อนกำรตัดสินใจของตนเองออกไปได้ ถ้ำจำเป็น และเข้ำหำควำมคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่ำงใน
เชิงบวก (Profetto-McGrath, 2003) ควำมสำมำรถในกำรประเมินมูลค่ำของกำรเรียกร้องหรือข้อมูลข่ำวสำร
และนำมำสู่บทสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่จะเชื่อหรือจะกระทำในเรื่องนั้น ๆ นี่คือ คำจำกัดควำมโดยทั่วไปของกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ นักวิจัยจำกทุกแห่งตระหนักว่ำกระบวนกำรทำงปัญญำและรูปแบบของควำมคิดมีไม่เพียง
พอที่จะแสดงให้เห็นถึงกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรแสดงออก หรือนิสัยใจคอ เป็นส่วนหนึ่งของกำรคิดอย่ำง
มีวิจำรณญำณด้วย รวมไปถึงควำมใจกว้ำง (Open-mindedness) ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Inquisitiveness)
ควำมปรำรถนำในกำรเสำะแสวงหำข้อมูล และควำมเต็มใจที่จะพิจำรณำควำมคิดเห็นของผู้อื่น อย่ำงไรก็ตำม
ระดับควำมรู้พื้นฐำนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ กำรขำดควำมรู้ในเนื้อหำบำงอย่ำงอำจทำ
ให้ไม่สำมำรถแสดงออกทำงทักษะของกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณได้
7) กำรร่ ว มมื อ กั น (Cooperativity) ในกำรเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น (Collaborative Learning) บุ ค คล
รับผิดชอบต่อกำรเรียนรู้ของตนเอง และเพื่อนคนอื่นๆ ในกลุ่มเดียวกัน ทำงำนโดยมีเป้ำหมำยเดียวกัน สร้ำง
แรงจูงใจให้แก่กันและกัน มีกำรพึ่งพำอำศัยกันและกันในเชิงบวก และยังทำให้เกิ ดทักษะเชิงสังคม (Social
Skills) กำรร่วมคิดร่วมทำและควำมร่วมมือกัน (Collaboration and Cooperation) เป็นที่เข้ำใจว่ำ กำรร่วม
คิดร่วมทำ เป็นทักษะทำงด้ำนสังคมที่มำพร้อมกับควำมกล้ำแสดงออก ควำมรับผิดชอบ และควำมเห็นอกเห็น
ใจกัน กำรศึกษำส่วนใหญ่จัดโครงสร้ำงเกี่ยวกับกำรเรียนรู้และกำรประเมินผลเป็นรำยบุคคล ตลอดจนบทบำท
ของกำรร่วมคิดร่วมทำและควำมร่วมมือกัน บทบำทนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของกำรเรียนรู้สำหรับนักเรียนแต่
ละบุคคล เมื่อเปรียบเทียบกับทักษะอื่น ๆ ทักษะทำงด้ำนสังคม เช่น กำรร่วมคิดร่วมทำ ควำมเห็นอกเห็นใจกัน
และควำมรับผิดชอบ ทักษะเหล่ำนี้มีแนวโน้มที่จะมีควำมสัมพันธ์กันน้อยมำกโดยพิจำรณำจำกผลกำรเรียนของ
นักเรียน
8) แรงจู ง ใจ (Motivation) เป็ น สำขำหนึ่ ง ของกำรวิ จั ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น มำนำนกว่ ำ ทั ก ษะอื่ น ๆ มั ก ถู ก
กำหนดให้เป็นแรงผลักดันเพื่อให้มีส่วนร่ว มในพฤติกรรมที่มุ่งหวัง แรงจูงใจถูกกำหนดโดยกำรรับรู้ของตนเอง
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และภำระงำนหรือปัญหำใกล้ตัว แบ่งได้เป็นแรงจูงใจภำยใน ที่แต่ละบุคคลถูกปรับเปลี่ยนโดยควำมสนใจและ
ควำมปรำรถนำส่วนบุคคล จำกแรงจูงใจภำยนอก ที่แต่ละบุคคลขับเคลื่อนโดยกำรให้รำงวัลหรือกำรลงโทษ
แรงจูงใจขึ้นอยู่กับควำมสนใจพิเศษ ควำมชอบ และกำรรับรู้ ซึ่งขับเคลื่อนแต่ละบุคคลให้มีส่วนร่วม (หรือไม่มี
ส่วนร่วม) ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แรงจูงใจเป็นกำรรวมโครงสร้ำงหลำยแง่มุม อำจรวมถึงควำมเชื่อ คุณค่ำ
เป้ำหมำย และควำมต้องกำร
9) กำรมีป ระสิ ทธิภ ำพในตนเอง (Self-efficacy) และควำมเชื่อในอำนำจกำรควบคุม (Locus of
control) (ควำมรู้ สึ ก ในกำรควบคุ ม : Sense of Agency) ประสิ ท ธิ ภ ำพในตนเองจะถู ก ก ำหนดว่ ำ เป็ น
ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ไปสู่ควำมสำเร็จ เช่นเดียวกับควำมรู้สึกในกำรควบคุมกำรกระทำและผลที่ตำมมำ คำ
ว่ำ Self-efficacy หมำยถึง ควำมเชื่อในควำมสำมำรถของตนเองในกำรกระทำใดๆหรือกำรกระทำบำงอย่ำงให้
สำเร็จและสำมำรถแสดงออกด้วยกำรกล่ำวว่ำ "ฉันสำมำรถทำได้" ในขณะที่ควำมเชื่อในกำรควบคุม เป็น
ควำมรู้สึกที่แต่ละบุคคลมีอิทธิพลเหนือสิ่งต่ำงๆ และจะแสดงออกจำกคำพูดที่ว่ำ "กำรทำได้ดีขึ้นอยู่กับฉัน
มำกกว่ำคนอื่น" กำรส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะกำรรับรู้และกำรปฏิบัติมีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภำพในตนเอง
และควำมเชื่อในควำมรู้สึกด้ำนกำรควบคุม
10) ควำมมีวินัยในตนเอง (Conscientiousness) จะแสดงออกในพฤติกรรมแห่งควำมขยันซึ่งต้อง
อำศัยกำรควบคุมตนเอง และกำรนำไปใช้กับปัญหำที่เกิดขึ้น กับ งำนหรือกิจกรรม ควำมมีวินัยในตนเองเป็น
หนึ่งในห้ำของคุณลักษณะทำงบุคลิกภำพที่สำคัญพร้อมกับกำรเปิดรับประสบกำรณ์ ควำมสนใจต่อสิ่งภำยนอก
(Extraversion) ควำมยินยอมเห็นใจ (Agreeableness) และควำมไม่เสถียรทำงอำรมณ์ (Neuroticism) และดู
เหมือนว่ำ ควำมมีวินัยในตนเองจะมีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญต่อควำมสำเร็จทำงกำรเรียนเหนือกว่ำ IQ ควำมมี
วินัยในตนเอง เป็นโครงสร้ำงที่ซับซ้อนซึ่งก็เหมือนกับลักษณะทำงบุคลิกภำพอื่นๆ คือ เกิดจำกอิทธิพลของกำร
พัฒนำกำรที่หลำกหลำย และเกี่ยวข้องกับ ปัจจัยทำงสังคมที่หลำกหลำย ลักษณะทำงบุคลิกภำพสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงไปตำมเวลำซึ่งขึ้นอยู่กับประสบกำรณ์ชีวิต
11) ควำมมุ่งมั่น อดทนและควำมขยันหมั่นเพียร (Grit and Perseverance) ควำมขยันหมั่นเพียร
(Perseverance) นับได้ว่ำ เป็นมิติหนึ่งของควำมมีวินัยในตนเอง ควำมหมำยของ Grit คือ ควำมมุ่งมั่นและ
ควำมเพียรพยำยำมในกำรเรียนรู้งำนและกิจกรรม (เป้ำหมำยระยะยำว) แม้ว่ำจะมีควำมยำกลำบำก หรือ มี
อุ ป สรรค ควำมขยั น หมั่ น เพี ย รในกำรเรี ย น (Academic Perseverance) หรื อ กำรยื น หยั ด (Tenacity)
โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับกำรตั้งเป้ำหมำยและกำรยอมรับกำรรอคอย ควำมขยันหมั่นเพียรทำงกำรเรียนเป็ นสิ่ ง
เฉพำะเจำะจงมำกกว่ำควำมมีวินัยในตนเอง (Conscientiousness) (เป็นอุปนิสัยอย่ำงหนึ่ง) กำรเปลี่ยนแปลง
ด้ำนควำมขยันหมั่นเพียรทำงกำรเรียนไม่ได้แสดงว่ำ จะต้องเป็นเช่นเดียวกันในบริบทอื่นๆ ควำมมุ่งมั่นอดทน
เป็นลักษณะที่ค่อนข้ำงมั่นคงหรืออุปนิสัยในกำรนำไปประยุกต์ใช้ต่องำน หรือควำมขยันหมั่นเพียรด้ำนภำระ
งำนอย่ำงต่อเนื่อง
ในกำรศึกษำครั้งนี้ ทักษะควำมรู้ด้ำนดิจิทัล กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ควำมคิดสร้ำงสรรค์
ควำมร่วมมือกัน กำรคิดเชิงวิจำรณญำณ กำรคิดแบบอัลกอริทึ่ม และกำรแก้ไขปัญหำ ซึ่งเป็นทักษะของยุค
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ศตวรรษที่ 21 ได้ถูกวิเครำะห์พบว่ำ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ส่วนใหญ่มีควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน นักศึกษำ
ส่วนใหญ่มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 แต่ทักษะกำรคิดแบบอัลกอริทึ่มของพวกเขำอยู่ในระดับต่ำ และนักศึกษำ
ไม่มั่นใจว่ำพวกเขำมีทักษะกำรคิดแบบอัลกอริทึ่มหรือไม่ ซึ่งทักษะนี้เป็ นทักษะกำรรับรู้และเชิงนำมธรรม จึงมี
ควำมจำเป็นที่จะเพิ่มกระบวนกำรกำรสอนต่ำงๆ ให้สนับสนุนกำรที่จะมีทักษะกำรคิดแบบอัลกอริทึ่ม
นอกจำกนี้จำกกำรศึกษำควำมต้องกำรของทักษะในอนำคตของแคนำดำ พบว่ำ กำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
กับกำรเคลื่อนย้ำยใหม่ เยำวชนแคนำดำจะเตรียมตัวอย่ ำงไรสำหรับอนำคตที่กำลังมำถึง จำกรำยงำน Royal
Bank of Canada (2018) วิเครำะห์ อุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับทักษะของชำวแคนำดำ โดยดูย้อนกลับไป
ทั้งข้อมูลทำงเศรษฐกิจที่เป็นมำตรฐำน ตลอดจนค้นหำงำนที่ชำวแคนำดำทำจริงๆ ข้อมูลจำกรัฐบำลแคนำดำ
พบว่ำ ข้อมูลบำงส่วนมีควำมคล้ำยคลึงกัน และบำงส่วนก็แตกต่ำงกันอย่ำงมำก สิ่งเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำอำชีพ
ต่ำงๆ ถูกเชื่อมโยงกับ ทักษะที่ได้จ ำกกำรทำอำชีพนั้นๆ ทักษะก็มีห ลำกหลำยตั้งแต่ กำรอ่ำน กำรคิดเชิง
วิจำรณญำณ สู่กำรวิครำะห์ระบบ กำรออกแบบเทคโนโลยี แต่ละส่วนมีควำมสำคัญของตนเองที่ส่งต่อสู่ งำน
อำชีพต่ำงๆสำมำรถจัดกลุ่มได้เป็น 6 คลัสเตอร์ใหญ่ๆ ได้แก่ นักแก้ปัญหำ (Solvers) นักจัดเตรียม (Provider)
นั ก อ ำนวยควำมสะดวก (Facilitators) นั ก เทคนิ ค (Technicians) ช่ ำ งฝี มื อ (Crafters) และ นั ก ลงมื อ ท ำ
(Doers) โดยคลัสเตอร์เหล่ำนี้ได้จัดกลุ่มโดยอุตสำหกรรม กำรได้รับกำรศึกษำ ระดับขั้น หรือ รำยได้ แต่จัดโดย
อำศัยทักษะที่จำเป็นในกำรทำงำน ประเด็นนี้ทำให้พวกเรำมองเห็นว่ำทักษะอะไรบ้ำงที่ควรมีในทุกกลุ่มงำน
และจะพัฒนำเยำวชนให้สำมำรถย้ำยจำกอำชีพหนึ่งไปสู่อีกอำชีพได้อย่ำงไร โดยกำรอัปเกรดทักษะกลุ่มเล็ก ๆ
ต่อจำกนี้จะนำเสนอทั้ง 6 คลัสเตอร์ และทักษะในแต่ละคลัสเตอร์ ควำมไวที่จะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
และตัวอย่ำงกำรย้ำยอำชีพที่สำมำรถเกิดขึ้นได้ในแต่ละคลัสเตอร์ เหล่ำนี้จะช่วยให้เรำเข้ำใจใหม่ว่ำ เยำวชน
แคนำดำจะสำมำรถค้นพบเส้นทำงอำชีพ ได้รับทักษะ และพัฒนำทักษะของพวกเขำได้อย่ำงไร โดยใช้กำร
คำดกำรณ์ทำงตลำดเพื่อแสดงให้เห็นว่ำคลัสเตอร์ใดที่ซ้อนกันตำมควำมต้องกำรของตลำด และกำรคำดเดำว่ำ
ระบบอัตโนมัติจะเข้ำทดแทนคลัส เตอร์ใดมำกที่สุด (ที่เสี่ยงต่อกำรถูกเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งใหม่ ) หำกเยำวชน
แคนำดำสำมำรถสร้ำงทักษะพื้นฐำน และมีศักยภำพในกำรโยกย้ำย พวกเขำก็สำมำรถที่จะก้ำวกระโดดได้อย่ำง
คำดไม่ถึง ทั้งภำยในคลัสเตอร์เดียวกัน และนอกเหนือจำกคลัสเตอร์นั้น
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ตำรำงที่ 4: คลัสเตอร์ของเศรษฐกิจแคนำดำแยกตำมชุดทักษะที่จำเป็น เพื่อเป็นเส้นทำงกำรพัฒนำเยำวชนแคนำดำรุ่นต่อไป
คลัสเตอร์
ทักษะ (Skills)
ตัวอย่างในการโยกย้าย
(Possible Transition)
ความเป็นไปได้ในการ
เปลี่ยนแปลง
(Probability of
Disruption)
จานวนงานที่เปลี่ยนได้
ภายในคลัสเตอร์
(Job Opening)
2018-2021
จานวนชาวแคนาดา
ทั้งหมดในงานนี้
อาชีพดั้งเดิม
(Traditional jobs)

นักแก้ปัญหา
(Solvers)
ทักษะกำรจัดกำรและ
กำรคิดเชิงวิจำรณญำณ
นักคณิตศำสตร์
สู่ วิศวกรซอฟแวร์
ระดับต่ำ

นักจัดเตรียม
(Providers)
ทักษะในกำรคิด
วิเครำะห์ขั้นสูง
ตัวแทนอสังหำริมทรัพย์
สู่ เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
ระดับต่ำมำก

นักอานวยความสะดวก
(Facilitators)
ทักษะควำมฉลำด
ทำงอำรมณ์
ผู้ช่วยทันตแพทย์
สู่ นักออกแบบกรำฟฟิค
ระดับปำนกลำง

นักเทคนิค
(Technicians)
ทักษะเชิงเทคนิคขั้นสูง

350,000 ตำแหน่ง

850,000 ตำแหน่ง

570,000 ตำแหน่ง

2.3 ล้ำนคน

6.2 ล้ำนคน

วิศวกรคณิตศำสตร์
สัตวแพทย์ นักดนตรี
ผู้พิพำกษำ สถำปนิก
ผูด้ ูแลเด็ก
วิศวกรเครื่องจักรกหนัก

ช่ำงเครื่องจักรรถยนต์
สู่ ช่ำงไฟฟ้ำ
ระดับปำนกลำง

ช่างฝีมือ
(Crafters)
ทักษะเชิงเทคนิคกลำง
ทักษะกำรจัดกำรต่ำ
ชำวนำ สู่ ช่ำงประปำ

นักลงมือทา
(Doers)
ทักษะเบื้องต้น

ระดับสูงมำก

คนงำนเรือนเพำะปลูก
สู่ ผู้ควบคุมรถเครน
ระดับสูง

130,000 ตำแหน่ง

380,000 ตำแหน่ง

110,000 ตำแหน่ง

4.8 ล้ำนคน

1 ล้ำนคน

3.6 ล้ำนคน

845,000 คน

ตัวแทนบริกำรลูกค้ำ
นักออกแบบกรำฟฟิค
ผู้ช่วยงำนธุรกำร

ช่ำงกลไก
คนงำนแผ่นเหล็ก
ช่ำงไฟฟ้ำ ช่ำงไม้

ช่ำงทำหลังคำ
ชำวประมง
คนทำขนมอบ
แคชเชียร์

ผู้ดำเนินกำรควบคุม
เครื่องจักร คนงำน
เรือนเพำะ แม่บำ้ น
ทำควำมสะอำด
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คลัสเตอร์
อาชีพในศตวรรษที่ 21
(21st Century jobs)

นิยามคุณลักษณะ
(Defining
Characteristics)

นักแก้ปัญหา
(Solvers)
วิศวกรยำนยนต์ไร้คนขับ
ผู้เชี่ยำญระบบ
คอมพิวเตอร์คลำวด์
นักวิเครำะห์บิ๊กดำต้ำ
- ทักษะกำรคิดเชิง
วิจำรณญำณเป็นทักษะ
สำคัญทีส่ ุด
- ทักษะในกำรจัดกำรมี
ค่ำมำกในกำรทำงำน
ร่วมกับคลัสเตอร์อื่น
- จะขำดแคลนอย่ำง
มำกในช่วง 4 ปีข้ำงหน้ำ

นักจัดเตรียม
(Providers)
ผู้จัดกำรด้ำนสื่อสังคม
ออนไลน์ ผูส้ ร้ำงเนื้อหำ
ในยูทูป บล็อกเกอร์ด้ำน
ไลฟสไตล์
- ทักษะในกำรวิเครำะห์
มีค่ำสูงมำกเมื่อเทียบ
กับคลัสเตอร์อื่น
- จะขำดแคลนมำกเป็น
อันดับ 2 ในช่วง 4 ปี
ข้ำงหน้ำ

นักอานวยความสะดวก
นักเทคนิค
ช่างฝีมือ
(Facilitators)
(Technicians)
(Crafters)
คนขับอูเบอร์
ช่ำงเทคนิคประกอบโดรน ผู้ควบคุมกำรเช็คเอำท์
ผู้ควบคุมโดรน
ช่ำงเทคนิควิศวกร
ด้วยตนเอง
ผู้สอนกำรเต้นซุมบ้ำ
หุ่นยนต์
ผู้สง่ ข้อควำม

นักลงมือทา
(Doers)
ผู้ฝึกหัดกำรเรียนรู้
เชิงเครื่องจักร

- ทักษะควำมฉลำดด้ำน
อำรมณ์ และกำร
แก้ปัญหำที่ซับซ้อนเป็น
เรื่องที่สำคัญมำกเมื่อ
เทียบกับคลัสเตอร์อื่น
- ขำดทักษะเชิงเทคนิค
- จะมีจำนวนเกินควำม
ต้องกำรในช่วง 4 ปี
ข้ำงหน้ำ

- เน้นทักษะพื้นฐำน
จำเป็นที่เกี่ยวกับงำน
- ควำมต้องกำรลดลง
อย่ำงต่อเนื่อง

- ทักษะที่หลำกหลำย
และทักษะเชิงเทคนิคที่
ได้รับกำรพัฒนำเป็น
สิ่งที่มีมูลค่ำสูงสุด
สำหรับคลัสเตอร์นี้

- ต้องได้รับกำรพัฒนำ
ทักษะในกำรคิด
วิเครำะห์ และทักษะใน
กำรจัดกำร
- ทักษะเชิงเทคนิคมี
คุณค่ำสูงสำหรับกลุม่ นี้

หมำยเหตุ: กำรจัดประเภทตลำดแรงงำนอย่ำงเป็นทำงกำร ไม่ได้รวมงำนและอำชีพใหม่ กรณีที่ต้องกำรพิจำรณำงำนที่เกิดขึ้นใหม่ จะนำงำนที่เกิดขึ้นใหม่มำเทียบเคียงกับคลัสเตอร์ที่มีอยูแ่ ล้ว ระบบ
กำรจัดประเภทอำชีพระดับชำติ (The National Occupation Classification (NOC) System) เช่น คนขับรถอูเบอร์ จะถูกจัดอยู่ในประเภทผู้อำนวยควำมสะดวก ซึ่งพิจำรณำจำก
พื้นฐำนที่ใกล้เคียงคนขับรถส่งสินค้ำในระบบกำรแบ่งประเภทงำนที่มีในปัจจุบัน
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เยำวชนแคนำดำเข้ำสู่โลกของกำรทำงำนซึ่งกำลังเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกคนพร้อมและได้รับประโยชน์
จำกกำรเปลี่ยนแปลง ก้ำวนำกำรดิสรัปทำงเทคโนโลยี และสำมำรถเปลี่ยนแปลงอำชีพได้ นี่คือต้นแบบของ
ทักษะในเชิงเศรษฐกิจของแคนำดำในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม มี 6 ประกำรที่ต้องรู้เกี่ยวกับกำรทำงำนในอนำคต
1) กำรวิเครำะห์เป็นทักษะที่มีแนวโน้มควำมต้องกำรสูง ควำมสำมำรถในกำรสรุปอ้ำงอิง สร้ำงควำม
เชื่อมโยงอย่ำงไม่คำดคิดมำก่อนแ และกำรระบุแนวโน้มในอนำคตเป็นทักษะที่สร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ในศตวรรษที่ 21 ข้อมูล คือ ทรัพย์สินที่ดีที่สุดของลูกจ้ำง จำกกำรผลิตที่เป็นส่วนๆ สู่กำรสร้ำงเนื้อหำ คุณไม่
สำมทำรทำอะไรได้เลยหำกไม่มีทักษะกำรวิเครำะห์
2) คณิตศำสตร์ เป็นควำมรู้ที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม มำกกว่ำ 4 ปีข้ำงหน้ำ ร้อยละ 70 ของตำแหน่งงำนให้
ควำมสำคัญอย่ำงมำกกับทักษะทำงตัวเลขและคณิตศำสตร์ ควำมสำมำรถในกำรแยกองค์ประกอบของปริมำณ
และสำรสนเทศที่เกี่ยวกับอวกำศจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกำรตัดสินใจ และนำสู่ควำมสำเร็จในอำชีพ
3) บริษัทและองค์กรต้องกำรควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น ควำมต้องกำรผู้เชี่ยวชำญจะมีน้อยลงเมื่อเทียบกับ
ควำมต้องกำรคนทำงำนที่ป รั บ ตัว ได้ คนที่พร้อมส ำหรับกำรเรียนรู้สิ่ งใหม่ บทเรียนนี้เกี่ยวข้องกับกำรให้
ควำมสำคัญในกำรทำงำนโดยปรับตัวให้เข้ำกับกำรยอมรับทำงเทคโนโลยีใหม่ๆ กำรนำกำรเปลี่ยนแปลงมำใช้
หรือ รับควำมเสี่ยงแล้วถูกทิ้งไว้ที่หลัง
4) ทักษะดิจิทัลเป็นเรื่องจำเป็น ซึ่งไม่สำมำรถต่อรองได้ มนุษย์ยังคงมีควำมสำคัญแต่กำรพัฒนำทักษะ
ในเรื่องควำมรอบรู้ทำงดิจิทัลสำมำรถสร้ำงผลิตภำพที่ก้ำวกระโดดให้กับคนทำงำน
5) ทักษะ 3 Cs เป็ น เรื่ องส ำคัญ ประกอบด้ว ย ทักษกำรสื่ อสำร (Communication) ทักษะควำม
ร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) และทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) จะทำให้ผู้คน
สำมำรถทำงำนได้อย่ำงดีแม้กระทั่งช่ำงเทคนิค และ นั กวิทยำศำสตร์ ทักษะพื้นฐำนรอบด้ำน ทักษะทำงสังคม
ยังเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกอำชีพ
6) กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยเป็ น เรื่ อ งปกติ ชี วิ ต ในเชิ ง อำชีพ ของคุ ณ จะเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งไม่ ค ำดฝั น กำร
เคลื่อนย้ำยในเรื่องอำชีพเป็นควำมปกติใหม่ที่น่ำตื่นเต้น ควรเตรียมตัวให้พร้อมเสมอ
2.3.3 ช่วงวัยแรงงาน (Labor)
ในรำยงำน The Future of Skills : Employment in 2030 (Bakhshi et al., 2017) ซึ่ ง ศึ ก ษำ
แนวทำงว่ำ ควรจะพัฒ นำทักษะอะไรหำกต้องกำรมีงำนทำในอนำคต โดยไม่ได้ดูแค่กำรแทนที่ของระบบ
อัตโนมัติเท่ำนั้น แต่ยังดูแนวโน้มของโลกประกอบ ยังคำดว่ำในอนำคตจะมีอำชี พใหม่ เช่น นักให้คำปรึกษำผู้มี
อำยุเกิน 100 ปี (100 Year Counselor) หรือนักออกแบบประสบกำรณ์ (Immersive Experience Designer)
เกิดขี้น ผลจำกกำรศึกษำ ระบุว่ำ ในอนำคตจำกคนทำงำน 5 คนจะเหลืองำนสำหรับคนเพียง 1 คนเท่ำนั้น
และทักษะที่จำเป็นเพื่อประสบควำมสำเร็จในกำรทำงำนกำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ รำยงำน The Blueprint
for Reskilling Worker โดย Pearson ซึ่ ง ร่ ว มมื อ กั บ Nesta และคณะนั ก วิ จั ย จำก The Oxford Martin
School เรื่อง The Future of Skills: Employment in 2030 รวบรวมผู้เชี่ยวชำญมำนุษยวิทยำที่หลำกหลำย
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กับกำรใช้กำรเรียนรู้จักรกลเชิงรุก (Active Machine Learning) สร้ำงสรรค์งำนวิจัยที่ให้มุมมองที่กว้ำงขวำง
เกี่ยวกับกำรจ้ำงงำนในอนำคต พบว่ำ แม้ว่ำร้อยละ 70 ของผู้ที่มีงำนอยู่แล้วก็ยังกังวลใจในควำมไม่แน่นอนที่จะ
เกิดขึ้นในอนำคต พวกเขำรู้สึกมีโอกำสมำกขึ้นถ้ำได้ลงทุนในทักษะที่ถูกต้อง (Right Skills)
ทั้งในสหรัฐอเมริ กำ และสหรำชอำณำจักร พบว่ำ อำชีพที่มีแนวโน้มกำรจ้ำงงำนสูงขึ้นเป็น อำชี พ
ทำงด้ำน กำรศึกษำ (Education) กำรดูแลสุขภำพ (Health care) และงำนที่เกี่ยวข้องกับสำธำรณะ (Publicsector Occupations) และด้วยสภำพกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุสร้ำงโอกำสในกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong
Learning) สถำปนิ ก และงำนที่ เ กี่ ย วกั บ กำรเกษตร ได้ รั บ ประโยชน์ จ ำกกำรเติ บ โตของเมื อ ง ( Greater
Urbanization) ตลอดจนควำมสนใจในเรื่องควำมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ผลวิจัยมีกำรคำดกำรณ์ถึงแนวโน้มที่
หลำกหลำยของอำชีพในกลุ่มมนุษย์ออฟฟิศ (White Collars) ตัวอย่ำงเช่น แม้ว่ำในภำพรวมอำชีพฝ่ำยขำยจะ
มีแนวโน้มควำมต้องกำรลดลง แต่วิศวกรที่ทำงำนขำย (Sale Engineers) และตัวแทนขำยอสังหำริมทรัพย์
(Real Estate Agent) ยังเป็นอำชีพที่เติบโตได้ งำนด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ ดิจิทัล ออกแบบ วิศวกรรม ยังมีอนำคต
ในทั้งสองประเทศ ส่วนอำชีพที่จะมีกำรจ้ำงงำนลดลงหรือถูกทดแทนได้จะเป็นอำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรขนส่ง
กิจกำรโรงงำน กำรผลิตรูปแบบเดิม (Traditional Manufacturing)
ควำมรู้ในเรื่องภำษำอังกฤษ ประวัติศำสตร์ ปรัชญำ งำนธุ รกำรและกำรบริหำรเป็นเรื่องที่มีควำมจำ
เป็นมำกขึ้นสำหรับงำนทุกประเภท ในทำงตรงกันข้ำมควำมรู้เรื่อง STEM ที่เกี่ยวข้องกับวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี จ ะจ ำกัดเฉพำะบำงอำชีพที่เ กี่ย วข้อ ง และยังพบว่ำ อำชีพที่ใช้ทักษะต่ำและปำนกลำง ( LowMedium Skills) จะถูกทดแทนด้วยเครื่องจักร ในขณะที่กำรทำงำนหลำยอย่ำง เช่น กำรเตรียมอำหำร (Food
Preparation) งำนบริ ก ำรกำรต้ อ นรั บ ด้ ว ยควำมเอำใจใส่ (Hospitality) จะมี ค วำมต้ อ งกำรสู ง ขึ้ น และมี
ควำมสำคัญเห็นได้จำกแนวโน้มของผู้บริโภคที่มีควำมต้องกำรมำกขึ้นในเรื่องเหล่ำนี้ งำนที่ใช้ทักษะในระดับ
ปำนกลำง (Medium Skills in Nature) ก็จะมีควำมต้องกำรน้อยลงแต่ก็ไม่ใช่ทุกงำน กำรเปลี่ยนแปลงทำง
เทคโนโลยี โลกำภิวัฒน์ ส่งผลกระทบต่องำนที่เกี่ยวข้องกับกำรผลิต โรงงำน ธุรกำร เลขำนุกำร และฝ่ำยขำย
(Education Journal, 2017)
ตำรำงที่ 5: ภำพรวมตัวอย่ำงของงำนที่จะเกิดขึ้นใหม่
อาชีพ
วิศวกรทางด้าน
หุ่นยนต์ (Robotic
Engineers)
นักสถิติชีวภาพ
(Biostatisticians)

ตัวอย่างของ
คาอธิบาย
ทัศนคติและค่านิยม
(Attitude, Values)
วิจัย ออกแบบ พัฒนำ กำรคิดวิจำรณญำณ วิศวกรรมศำสตร์
กำรสำรวจ
และทดสอบกำร
กำรแก้ปัญหำซับซ้อน เทคโนยี
ควำมแม่นยำ
ประยุกต์ใช้หุ่นยนต์ใน กำรวิเครำะห์เพื่อ
กำรออกแบบหุ่นยนต์ กำรสังเกต
เรื่องต่ำงๆ
ควบคุมคุณภำพ
พัฒนำและนำไปใช้
กำรให้เหตุผลแบบ
คณิตศำสตร์
กำรบริหำรจัดกำร
ในเรื่องทฤษฎี
อุปนัย กำรนำเสนอ ภำษำอังกฤษ
โครงกำร
ทำงด้ำนสถิติชีวภำพ
กำรดำเนินกำร
ตัวอย่างของทักษะ
(Skills)

ตัวอย่างของความรู้
(Knowledge)

43

อาชีพ

คาอธิบาย

และวิธีกำรใน
กำรศึกษำ
วิทยำศำสตร์ของชีวิต
วิศวกรเซลล์พลังงาน ออกแบบ ประเมิน
(Fuel-cell
ปรับ และสร้ำง
Engineers)
องค์ประกอบของ
เซลล์พลังงำน หรือ
ระบบสำหรับกำร
ขนส่ง เครื่องเชียน
หรือ แอปลิเคชั่นที่
พกพำได้
ตัวแทนขายพลังงาน ติดต่อลูกค้ำใหม่ และ
โซล่าร์และผู้ประเมิน ลูกค้ำที่มีอยู่เพื่อ
(Solar Sales
พิจำรณำควำม
Representatives ต้องกำรอุปกรณ์ที่
and Assessors)
เกี่ยวช้องกับพลังงำน
โซล่ำร์ แนะนำระบบ
หรือ อุปกรณ์หรือ
ประเมินรำคำ
นักออกแบบวีดีโอ
ออกแบบลักษณะ
เกมส์ (Video
พื้นฐำนของวีดีโอ
Game Designer) เกมส์ ระบุนวัตกรรม
ของเกมส์ และกลไกที่
เป็นบทบำทสมมติ
วำงโครงเรื่อง วำง
ประวัติของตัวละคร
สร้ำงและออกแบบ
ร่ำงเอกสำร แนะ
แนวทำงและทำงำน
ร่วมกับพนักงำนสำย
ผลิตเพื่อสร้ำงกมส์
ตำมที่ได้ออกแบบไว้

ตัวอย่างของทักษะ
(Skills)
กำรให้เหตุผลเชิง
คณิตศำสตร์

ตัวอย่างของความรู้
(Knowledge)
กำรศึกษำและกำร
ฝึกอบรม

ตัวอย่างของ
ทัศนคติและค่านิยม
(Attitude, Values)
ควำมอยำกรู้อยำก
เห็น

กำรตัดสิน และกำร ฟิสิกส์ คณิตศำสตร์
ตัดสินใจ กำรเขียน
และเคมี
ควำมคิดวิจำรณญำณ

มีควำมสนใจมุ่งมั่น
ควำมเชื่อถือได้
กำรให้ผลย้อนกลับ

ฟังอย่ำงตั้งใจ ทักษะ
กำรจูงใจ และกำร
รับรู้เชิงสังคม

กำรขำย กำรตลำด
วิศวกรรมศำสตณร์
และ เทคโนโลยี
บริกำรลูกค้ำและ
ส่วนบุคคล

สำมำรถตรวจสอบได้
สนใจมุ่งมั่น
มุ่งเป้ำที่ผลลัพธ์

โปรแกรมมิ่ง
กำรคิดเชิง
วิจำรณฐำณ กำร
แก้ปัญหำที่ซับซ้อน

ออกแบบ สื่อสำร
สื่อ และ จิตวิทยำ

สนใจอยำกรูส้ ิ่งใหม่
ชอบเล่น ชอบสนุก มี
ควำมหลงใหล

ที่มำ: OECD, 2019a
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ใกล้เคียงกับควำมคิดเห็นของ โจนำส ไพรส์ซิ่ง ประธำนกรรมกำรบริหำรบริษัท Manpower Group
ที่กล่ ำวว่ำ เรำอยู่ ร ะหว่ำงกำรปฏิวัติทักษะและเทคโนโลยีกำลั งเปลี่ ยนองค์กร ควำมต้องกำรทักษะกำลั ง
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว กำรช่วยบุคลำกรพัฒนำทักษะใหม่ๆ ในโลกของงำนที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่ำง
รวดเร็วนี้ จะทำให้มีควำมมั่นใจในกำรจ้ำงงำนและจะต้องดำเนินกำรอย่ำงรวดเร็วในระดับที่กว้ำง ทักษะต่ำงๆ
และกำรเข้ำถึงกำรจ้ำงงำนจะเป็นแนวทำงกำรแก้ปั ญหำกำรปฏิวัติทักษะ มีรำยงำนให้ข้อมูลเชิงลึกในเรื่องของ
มูลค่ำของ Soft Skills หรือ จุดแข็งของมนุษย์ ซึ่งเป็นทักษะที่ผู้ประกอบกำรต้องกำรมำกที่สุด และมีควำมท้ำ
ทำยมำกที่สุดในกำรค้นหำ ประกอบด้วย ทักษะ Soft Skills แบบดั้งเดิม เช่น กำรสื่อสำร (Communication)
กำรร่วมคิดร่วมทำ (Collaboration) และควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity) รวมทั้งลักษณะเฉพำะของมนุษย์
เช่น ควำมเห็นอกเห็นใจ (Empathy) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship-building) ควำมสำมำรถทำง
ปัญญำ (Cognitive Ability) ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity) และควำมต้องกำรที่จ ะเรียนรู้ (Desire to
Learn) ซึ่ ง จุ ด แข็ ง ของมนุ ษ ย์ คื อ ทั ก ษะที่ จ ะเพิ่ ม พู น เทคโนโลยี และลดกำรมำแทนที่ข องระบบอัตโนมัติ
มำกกว่ำครึ่งหนึ่งของบริษทต่ำงๆกล่ำวว่ำ ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรทั้งกำรเขียนและกำรพูดเป็น Soft Skills ที่มีค่ำ
มำกที่สุด ตำมด้วยทักษะด้ำนควำมร่วมมือ และด้ำนกำรแก้ปัญหำ นอกจำกนั้นแล้ว กำรเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ
ดิจิทัล เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้แก่ผู้ที่มีทักษะด้ำน IT เมื่ออุตสำหกรรมเปลี่ยนไปสู่กระบวนกำรขั้นสูงและเป็น
ระบบอัตโนมัติมำกขึ้น ผู้ประกอบกำรก็จะต้องกำรพนักงำนเพิ่มขึ้นด้วย หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ IT มำเป็นอันดับ
สู งสุ ด และตำมมำด้ว ยหน้ ำที่ที่อยู่ ในส่ ว นดูแลลูกค้ำ (Frontline Function) และหน้ำที่ที่ต้องพบกับลู กค้ำ
(Customer-facing Function) ในทำงตรงกันข้ำม หน้ำที่ด้ำนธุรกำรและงำนในสำนักงำนคำดว่ำจะลดจำนวน
พนักงำนลงมำกที่สุด (Manpower Group, 2018)
ซึ่งควำมต้องกำรทักษะด้ำน IT สูงขึ้นอย่ำงมีนัยสำคัญและด้วยควำมเร็ว ในขณะที่ควำมพร้อมที่จะมี
พนั ก งำนที่ มี ค วำมสำมำรถด้ ำ นเทคโนโลยี ก ลั บ หำยำกมำกขึ้ น อี ก ทั้ ง กำรศึ ก ษำและประสบกำรณ์ ที่
ผู้ประกอบกำรต้องกำรเมื่อเทียบกับที่มีอยู่แล้วก็ไม่ตรงกับควำมต้องกำร ทักษะทั้งด้ำนเทคโนโลยีและดิจิทัล ที่มี
ควำมต้องกำรมำกขึ้นในทุกตำแหน่งหน้ำที่ ผู้ประกอบกำรยังให้ควำมสำคัญต่อทักษะของมนุษย์เพิ่มตำมขนำด
ของระบบอัตโนมัติ และเครื่องจักรพิสูจน์ได้ว่ำสำมำรถทำงำนประจำ (Routine Tasks) ได้ดีกว่ำ องค์กรต่ำง ๆ
กล่ำวว่ำ กำรฝึกทักษะด้ำนเทคนิคตำมควำมต้องกำรเป็นเรื่องยำก และกำรสอนทักษะ Soft Skills ตำมควำม
ต้องกำรยิ่งยำกกว่ำ เช่น ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking) และกำรสื่อสำร (communication)
ผู้ ส มั ค รงำนที่ ส ำมำรถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ทั ก ษะทำงปั ญ ญำ (Cognitive Skills) ขั้ น สู ง มี ค วำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์
(Creativity) มีควำมสำมำรถในกำรประมวลผลสำรสนเทศที่ซับซ้อน และมีควำมสำมำรถในกำรนำไปปรับใช้
รวมทั้งกำรเป็นคนที่น่ำคบหำ น่ำชื่นชอบ คำดกำรณ์ได้ว่ำจะประสบควำมสำเร็จอย่ำงยิ่งในอำชีพตลอดไป
(Manpower Group, 2019)
และจำกกำรคำดกำรณ์ ข องสถำบั น The Institute for the Future (IFTF) (Davies, Fidler &
Gorbis, 2011) คำนึงถึงพลังขับเคลื่อนของกำรเปลี่ยนแปลงแบบพลิกผันครั้งใหญ่ (Big Disruptive Shifts) ได้
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เลือกพลังขับเคลื่อน 6 ประกำรจำกงำนวิจัยซึ่งถือว่ำมีควำมสำคัญที่สุด และเกี่ยวข้องกับทักษะกำรทำงำนใน
อนำคต ประกอบด้วย
1) กำรมีอำยุยืนยำว (Extreme Longevity) กำรเพิ่มขึ้นของชีวิตที่ยืนยำวของมนุษย์ทั่วโลกทำให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงในธรรมชำติของอำชีพและกำรเรียนรู้ ผู้สูงอำยุจะต้องกำรโอกำส สิ่งอำนวยควำมสะดวกและ
กำรบริกำรทำงกำรแพทย์มำกขึ้นเพื่อรองรับสุขภำพที่ดีขึ้นและชีวิตที่ยังกระตือรือร้นในวัยอำวุโส
2) กำรเติบโตของเครื่องจักรและระบบอัจฉริยะ (Rise of Smart Machines and Systems) ระบบ
อัตโนมัติในสถำนที่ทำงำน (Workplace Automation) ทำให้คนงำนเปลี่ยนวิถีกำรทำงำนประจำแบบทำซ้ำๆ
วิถีกำรทำงำนร่วมกันแบบใหม่กับเครื่องจักรจะช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งร่วมกัน และส่งผลให้ เกิดกำรยกระดับ
ควำมร่วมมือใหม่และกำรพึ่งพำอำศัยกันระหว่ำงมนุษย์กับเครื่องจักร
3) โลกในวิถีคอมพิวเตอร์หรือโลกแห่งกำรคำนวณ (Computational World) กำรเพิ่มจำนวนอย่ำง
มำกมำยมหำศำลในพลั ง ของอุ ป กรณ์ ส่ ง สั ญ ญำณหรื อ เครื่ อ งตรวจจั บ (Sensors) และกำรประมวลผล
(Processing) ทำให้โลกเข้ำสู่ระบบที่สำมำรถตั้งโปรแกรมได้ (Programmable System)
4) นิเวศวิทยำกำรสื่อสำรใหม่ (New Media Ecology) เครื่องมือกำรสื่อสำรใหม่ต้องกำรกำรรู้ในเรื่อง
สื่อใหม่ (New Media Literacies) นอกเหนือจำกข้อควำม เทคโนโลยีมัลติมีเดียใหม่กำลังนำกำรเปลี่ยนแปลง
มำสู่แนวทำงกำรสื่อสำร
5) องค์กรที่มีโครงสร้ำงขนำดใหญ่ (Superstructed Organizations): เทคโนโลยีทำงสังคมเป็นแรง
ขับเคลื่อนรูปแบบใหม่ของกำรผลิตและกำรสร้ำงคุณค่ำอย่ำงไม่เคยปรำกฎมำก่อน ควำมฉลำดของกำรรวมกลุ่ม
คน (Collective Intelligence) ได้ช่วยเพิ่มและจัดกำรกับทรัพยำกรที่มีอยู่เพื่อติดต่อเชื่อมโยงทำงสังคมกับ
ผู้คนจำนวนมำก และจะประสบควำมสำเร็จบรรลุเป้ำหมำยในองค์กรขนำดใหญ่มำกเท่ำนั้น
6) โลกที่มีกำรเชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก (Globally Connected World) กำรเชื่อมโยงระหว่ำงกันทั่วโลก
ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดควำมหลำกหลำยและกำรปรับตัว ณ จุดศูนย์กลำงของกำรปฏิบัติงำนในองค์กร องค์กรต่ำงๆ
ที่มีข้อจำกัดด้ำนทรัพยำกรและโครงสร้ำงพื้นฐำนในประเทศกำลังพัฒนำ สำมำรถพัฒนำแบบก้ำวกระโดรวดเร็ว
กว่ำประเทศที่พัฒนำแล้วบำงด้ำน
ซึ่งสถำบัน (IFTF) ได้กำหนดทักษะไว้ 10 ประกำรที่เชื่ อว่ำจะส่งผลอย่ำงสำคัญต่อควำมสำเร็จของ
กำลังแรงงำนในอนำคตในปี 2020 (Future Work Skills 2020) และยังสอดคล้องกับ Weng (2015) ที่ได้
นำเสนอในบทควำม “8 ทักษะสำหรับกำรทำงำนในอนำคต (Eight Skills in Future Work) ที่พัฒนำมำจำก
ฐำนคิดหลัก 3 เรื่อง คือ เทคโนโลยี กำรทำงำนของสมองและกำรคิด และ สภำพสังคมที่หลำกหลำย ขอบเขต
(Domain) ทำงวิชำชีพที่แตกต่ำงกัน โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1) ทักษะกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเชิงลึก (Sense-making) หรือควำมหมำยที่อยู่เบื้องลึก (Meaning and
Insight) คือ ควำมสำมำรถในกำรรับรู้สภำพแวดล้อมและเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งในโลกที่ซับซ้อน หรือควำมสำคัญ
ของสิ่งที่กำลังแสดงออก รวมทั้งกำรเรียนรู้สิ่งใหม่ในเชิงลึก กำรแสวงหำคำตอบของคำถำมและกำรสร้ ำง
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ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น นับเป็นทักษะที่จะมีอิทธิพลในกำรเรียนรู้ของผู้คน กำรได้มำซึ่งควำมรู้ใหม่ กำรรับข้อมูลจำก
ปรำกฎกำรณ์ ต่ ำ งๆ และเลื อ กตั ว เลื อ กที่ ดี ขึ้ น เป็ น ทั ก ษะที่ เ ครื่ อ งจั ก รกลยั ง ท ำได้ ไ ม่ ดี พ อ ผลั ก ดั น ให้ เ รำ
สร้ำงสรรค์ข้อมูลเชิงลึกเฉพำะด้ำนที่ไม่เหมือนใคร และมีควำมสำคัญต่อกำรตัดสินใจ เพื่อแสดงออกได้อย่ำง
เหมำะสมและดีขึ้นสนสถำนกำรณ์ที่แตกต่ำงไป
2) ทักษะควำมชำญฉลำดในกำรเข้ำสังคม (Social Intelligence) หรือ ทักษะด้ำนควำมฉลำดใน 3
เรื่อง ได้แก่ ควำมฉลำดทำงสังคม (Social Intelligence) ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional intelligence)
และควำมฉลำดทำงวัฒนธรรม (Cultural Intelligence) ที่จะส่งผลต่ออำชีพของบุคคล ทั้งนี้ควำมฉลำดในแต่
ละเรื่องควำมสัมพันธ์ซึ่งมีต่ อกันและกัน ทักษะเหล่ำนี้เป็นสิ่งที่ต้องได้รับกำรพัฒนำกำรทำงสมอง กล่ำวคือ
ควำมฉลำดทำงสั งคม (SI) คือ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับคนอื่นๆ และจัดกำรอำรมณ์ที่
ซับซ้อนและตอบสนองได้เหมำะสม ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรจัดกำรควำมสัมพันธ์ ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
(EI) คือ ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ และแสดงอำรมณ์ได้อย่ำงถูกต้องและปรับได้อย่ำงเหมำะสม ควำมสำมำรถใน
กำรเข้ำใจอำรมณ์และมีควำมรู้ในเรื่องควำมรู้สึก รวมทั้งสำมำรถใช้ควำมรู้สึกในกำรสื่อสำรควำมคิดและควบคุม
ควำมรู้สึกของตนเองและผู้ อื่น ควำมฉลำดทำงวัฒนธรรม (CQ) ประกอบด้วย 4 เรื่องคือ ควำมฉลำดทำง
วั ฒ นธรรมเชิ ง แรงกระตุ้ น (Motivational CQ) ควำมฉลำดทำงวั ฒ นธรรมเชิ ง ควำมคิ ด (Cognitive CQ)
ควำมฉลำดทำงวัฒ นธรรมเชิง ควำมคิดของควำมคิด (Metacognitive CQ) ควำมฉลำดทำงวัฒ นธรรมเชิง
พฤติกรรม (Behavioral CQ) โดยสรุปควำมฉลำดทำงสังคม คือ ควำมรู้ในเรื่องสถำนกำรณ์ทำงสังคม และ
ทักษะในกำรปรับตัวและเข้ำใจควำมหมำยในสถำนกำรณ์ที่เฉพำะเจำะจง ควำมสำมำรถในกำรติดต่อกับผู้อื่น
อย่ำงลึกซึ้งและตรงไปตรงมำเพื่อรับรู้ ปฏิกิริยำตอบสนองและกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยำตอบสนองที่พึงประสงค์
กำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมที่หุ่นยนต์สำมำรถแสดงออกได้นั้นมีข้อจำกัดอย่ำงมำก พนักงำนที่ชำญฉลำดทำง
สังคมสำมำรถจะประเมินอำรมณ์และควำมรู้สึกของผู้คนรอบตัวได้อย่ำงรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนคำพูด น้ำเสียง
และกิริยำให้เหมำะสม ควำมฉลำดทำงอำรมณ์และสังคม ทำให้มนุษย์มีควำมได้เปรียบเหนือกว่ำเครื่องจักรกล
3) ทักษะควำมคิดเชิงประยุกต์และแปลกใหม่ (Novel and Adaptive thinking) เป็นกำรคิดที่กว้ำง
กว่ำกำรคิดตำมกรอบกฎเกณฑ์ มีควำมพยำยำมที่จะแสวงหำควำมคิดเชิงนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนในเรื่อง
ต่ำงๆ ควำมสำมำรถในกำรคิดและกำรหำวิธีแก้ปัญหำ และกำรตอบสนองนอกเหนือจำกกำรท่องจำหรือตำม
กฎเกณฑ์ทั่วไป ควำมคิดแปลกใหม่และควำมคิดในเชิงประยุกต์ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน ทักษะเหล่ำนี้อยู่ใน
ระดับที่มีคุณภำพสูงในทศวรรษหน้ำ โดยเฉพำะเมื่อระบบอัตโนมัติและกำรเคลื่อนย้ำยงำนไปยังประเทศอื่นๆ
นั้น ยังคงดำเนินกำรต่อไป
4) ทั ก ษะควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ำ กั บ วั ฒ นธรรมที่ ห ลำกหลำย (Cross-cultural
Competency) จะกลำยเป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐำนส ำหรั บ ผู้ ค นเพื่ อ กำรมี ชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ในสภำพแวดล้ อ มที่ มี ค วำม
สลับซับซ้อนและเป็นสำกล ทักษะนี้ประกอบไปด้วยทักษะย่อยหลำยเรื่อง เช่น กำรเข้ำสังคม กำรยอมรับ
แนวคิดที่แตกต่ำง ควำมเข้ำใจในจิตวิญญำณจำกวัฒนธรรมที่ แตกต่ำงกัน ควำมสำมำรถในกำรทำงำนใน
สภำพแวดล้อมทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ และมีควำมเข้ำใจ
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และตอบสนองต่อเรื่องรำวใหม่ๆ มีงำนวิจัยบอกว่ำ สิ่งที่จำไปสู่กลุ่มที่ชำญฉลำดจริงๆ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ
นั่น คือกำรผสมผสำนของ อำยุ ทักษะ ศำสตร์ควำมรู้ สไตล์กำรคิด และกำรทำงำนที่สมำชิกในกลุ่มจะนำมำสู่
กลุ่มของตน ควำมหลำกหลำยจะกลำยเป็นควำมสำมำรถหลักสำหรับองค์กร พนักงำนต้องสำมำรถชี้ให้เห็น
และสื่อสำรสิ่งที่เชื่อมต่อกันได้ อยู่เหนือควำมแตกต่ำง และทำให้สำมำรถสร้ำงควำมสัมพันธ์และทำงำนร่วมกัน
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพกับผู้คนที่มำจำกพื้นฐำนทำงวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน
5) ทักษะกำรคิดเชิงคำนวณเพื่อประมวลผล (Computational Thinking) เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับ
ทุกคน ซึ่งรวมถึงควำมรู้ เ รื่ องระบบ โปรแกรม กำรออกแบบซอฟแวร์ กำรใช้งำนและควำมเข้ ำใจข้ อ มู ล
ควำมสำมำรถในกำรแปลข้อมูลจำนวนมหำศำลให้เป็นแนวคิดนำมธรรมและเข้ำใจกำรใช้เหตุผลจำกข้อมูล
เทคโนโลยีและภำษำโปรแกรมที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ โดยสำมำรถนำมำใช้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อที่จะบรรลุ
เป้ำหมำยหรือแก้ไขปัญหำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
6) ทักษะกำรรู้เท่ำทันสื่อยุคใหม่ (New Media literacy) หมำยถึง ควำมสำมำรถในกำรผูกพันและ
สื่อสำรในสภำพแวดล้อมที่เป็นสื่อใหม่ มีเป้ำหมำยที่จะเชื่อมโยงระหว่ำงแนวคิดควำมเป็นอิสระของปัจเจกชน
ของกำรเรียนรู้ทำงดิจิทัล และกำรเรียนรู้ทำงสังคมในรูปแบบปกติ ควำมสำมำรถในกำรประเมินเชิงวิพำกษ์และ
พัฒนำเนื้อหำที่ใช้รูปแบบสื่อใหม่และใช้ประโยชน์จำกสื่อเหล่ำนี้เพื่อกำรสื่อสำรเชิงโน้มน้ำวใจ ควำมคำดหวังจะ
เพิ่มมำกมำยในด้ำนควำมสำมำรถของพนักงำนในกำรผลิตเนื้อหำโดยใช้สื่อสมัยใหม่ พนักงำนต้องมีควำม
คล่องแคล่วในกำรใช้สื่อสมัยใหม่ สร้ำงสรรค์และนำเสนอข้อมูลผ่ำนภำพให้ได้ ควำมรู้ในเรื่องแบบอักษร และ
กำรจัดหน้ำ ต้องมีทักษะที่ลึกซึ้งซับซ้อนมำกขึ้นที่จะใช้เครื่องมือเหล่ำนี้ในกำรดึงดูดให้ผู้ชมเข้ำมำมีส่วนร่วม
และสำมำรถโน้มน้ำวใจได้ จะช่วยกำรทำงำนให้มีประสิทธิภำพ และสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมได้กว้ำงขวำง
7) ทักษะควำมสำมำรถในหลำกหลำยศำสตร์ (Transdisciplinarity) กำรรู้หนังสือและควำมสำมำรถ
ในกำรเข้ำใจแนวคิดในหลำยสำขำวิชำ เพื่อแก้ปัญหำที่ซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบัน พนักงำนในอุดมคติของ
ทศวรรษหน้ ำจะมีลั กษณะคุณสมบั ติเป็ น รู ปแบบตัว ที โดยมีควำมรู้เชิงลึ กในศำสตร์ใดศำสตร์ห นึ่ง และมี
ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและเข้ำใจศำสตร์อื่นๆ ด้วย
8) ทักษะวิธีคิดเชิงออกแบบ (Design Mindset) คือ ทักษะในกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ ควำมมีเหตุผล
ควำมเห็นอกเห็นใจเพื่อที่จะสร้ำงทำงออกที่ดีที่สุดในสภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่ ควำมสำมำรถในกำรเป็นตัวแทน
และพัฒนำงำนและกระบวนกำรทำงำนเพื่อผลลัพธ์ที่ ต้องกำร พนักงำนในอนำคตจะต้องมีควำมคล่องแคล่ว รู้
และเข้ำใจว่ำจะต้องมีควำมคิดในกำรทำงำนแต่ละประเภทที่แตกต่ำงกันนั้นอย่ำงไร และปรับเปลี่ยนให้เข้ำกับ
สิ่งแวดล้อมในกำรทำงำนเพื่อเพิ่มพูนควำมสำมำรถที่จะทำงำนเหล่ำนั้นให้สำเร็จ ทักษะดังกล่ำวจะมีพลังทำให้
ผู้คนสำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงสร้ำงสรรค์และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
9) ทั ก ษะควำมสำมำรถในกำรบริ ห ำรจั ด กำรควำมรั บ รู้ ( Cognitive Load Management)
ควำมสำมำรถในกำรแยกแยะและกรองข้อมูลตำมควำมสำคัญและเพื่อทำควำมเข้ำใจวิธีเพิ่มประสิทธิภำพกำร
ทำงำนขององค์ควำมรู้โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคต่ำงๆ ในกำรแก้ไขปัญหำกำรรับรู้ข้อมูลจำนวนมำก เช่น กำร
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กลั่ น กรองทำงสั ง คม กำรจั ด ล ำดั บ กำรติ ด ป้ ำ ยข้ อ มู ล ที่ ส ำคั ญ และกำรเพิ่ ม ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ อ ธิ บ ำยข้ อ มู ล อื่ น
(Metadata) ให้แก่เนื้อหำซึ่งจะช่วยให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันมำกขึ้นหรือข้อมูลมีคุณภำพสูงขึ้น
10) ทักษะควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่ว มกับผู้ อื่นในสภำวะกำรทำงำนบนโลกเสมื อน (Virtual
Collaboration) ควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล ผลักดันกำรมีส่วนร่วมและแสดงตัวตนใน
ฐำนะสมำชิกของทีมในโลกเสมือน แต่ละบุคคลต้องพัฒนำกลยุทธ์กำรมีส่วนร่วมและสร้ำงแรงจูงใจให้แก่กลุ่ มที่
อยู่กันอย่ำงกระจำยตัว เรียนรู้เทคนิคที่หยิบยืมมำจำกเกม ซึ่งทำให้มีประสิทธิภำพมำกในกำรทำให้ชุมชม
เสมือนขนำดใหญ่เข้ำมำมีส่วนร่วมได้
สถำบันไอบีเอ็มเพื่อคุณค่ำทำงธุรกิจ (Ikeda, Marshall and Zaharchuk, 2018) ได้เขียนรำยงำน
เกี่ ย วกั บ กำรพั ฒ นำทั ก ษะ/กำรเพิ่ ม ทั ก ษะใหม่ ใ นญี่ ปุ่ น ไว้ ว่ ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ที่ ด ำเนิ น กำรพร้ อ มกั บ
ควำมก้ำวหน้ำในยุคโลกำภิวัตน์ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะของทักษะแรงงำน 3
ประกำรส ำคัญ กล่ ำวคือ ประกำรแรก ควำมต้องกำรทัก ษะและประเภทของทั กษะที่จำเป็นส ำหรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนอุตสำหกรรม ประกำรที่ 2 กำรจัดหำหรือควำมพร้อมของทักษะที่เหมำะสมที่ไม่อำจจะตำม
ทัน และประกำรที่ 3 คุณภำพของทักษะที่มีอยู่มักจะไม่สอดคล้องกันมำกขึ้น ซึ่งในแง่ของทักษะเฉพำะทำง ที่
ผู้บริหำรชำวญี่ปุ่นให้ควำมสำคัญหลักมำกที่สุด เป็นทักษะชั้นยอดที่สำคัญสำหรับแรงงำนญี่ปุ่น ตำมลำดับ ดังนี้
(1) ควำมสำมำรถหลั กทำงเทคนิ คส ำหรั บ วิ ทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ (STEM)
(2) ทักษะคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันพื้นฐำน (3) มีควำมเต็มใจที่จะยืดหยุ่นคล่ องตัว และ
ปรั บ ตัว เข้ำกั บ กำรเปลี่ ย นแปลง (4) ควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงสรรค์ นวัต กรรมและควำมคิ ดสร้ำ งสรรค์
(5) ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพในบริบททำงธุรกิจ และ (6) ทักษะกำรวิเครำะห์ด้วยควำม
เฉียบแหลมทำงธุรกิจ
2.3.4 ช่วงวัยสูงอายุ (Aging)
จำกกำรทีต่ ลำดแรงงำนกำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบขนำนใหญ่ ทั้งตลำดแรงงำนสำหรับคนรุ่นใหม่ ไป
จนถึงตลำดแรงงำนสำหรับรองรับผู้สูงอำยุ และสภำวะกำรปฎิวัติทำงอำชีพ (Career Disruption) ที่จะทำให้
เกิดกำรปรับตัวอย่ำงมหำศำล ในด้ำนของผู้สูงอำยุเอง หลำยองค์กรต่ำงก็ช่วยกันเตรียมรับมือในเรื่องนี้ทั่วโลก
และนี่ คื อ ทั ก ษะที่ ก ำลั ง เป็ น เทรนด์ น่ ำ จั บ ตำซึ่ ง องค์ ก รตลอดจนฝ่ ำ ยทรั พ ยำกรบุ ค คลมองหำศั ก ยภำพใน
ตลำดแรงงำนผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ และมีโอกำสที่จะได้รับกำรจ้ำงงำนสูงอีกด้วย (ธำดำ, 2562)
1) ศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี ในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในชีวิตประจำวันมำกขึ้น รวมถึงกำร
ทำงำนในทุกอุตสำหกรรม ในอนำคตงำนที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีนั้นจะเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ และหลำยองค์กรก็
เริ่มเตรียมตัวรับมือกับกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุไว้แล้ว ซึง่ งำนทำงด้ำนเทคโนโลยีที่จะจ้ำงผู้สูงอำยุนี้มักจะเกี่ยวเนื่อง
กับกำรคอยดูแลระบบมำกกว่ำที่จะคิดค้นประดิษฐ์ อีกอย่ำงงำนลักษณะนี้สำมำรถจ้ำงผู้สูงอำยุได้ในอัตรำที่ถูก
กว่ำวัยแรงงำน แต่ก็ถือว่ำเป็นงำนและเงินที่คุ้มค่ำสำหรับผู้สูงอำยุ ซึ่งองค์กรต่ำงชำติบำงแห่งเริ่มวำงแผนใน
เรื่องนี้ไว้แล้ว
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2) ศักยภำพด้ำนภูมิปัญญำท้องถิ่นและงำนฝีมือ จำกกำรที่เทรนด์ผลิตภัณฑ์ของโลกยุคใหม่ หันมำ
สนใจในงำนฝีมือและภู มิปัญญำยุคเก่ำ เช่น งำนอย่ำงเย็บปักถักร้อย งำนแฮดเมดด์ ไปจนถึงงำนภูมิปัญญำ
ท้องถิ่น ซึ่งกำลังได้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับ ชำวบ้ำน ไปจนถึงระดับแบรนด์ใหญ่ๆ ของโลก
ผู้สูงอำยุที่มีองค์ควำมรู้ในเรื่องภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจนมีทักษะในด้ำนงำนฝีมือ มีโอกำสจะได้งำนและได้
แสดงศักยภำพสูง
3) ศักยภำพกำรเป็นผู้เชี่ยวชำญหรือผู้ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ผู้สูงอำยุเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ ซึง่ ถือเป็น
สิ่งล้ำค่ำที่หำซื้อไม่ได้แต่มันจะเพิ่มพูนขึ้นตำมวัยของคน ผู้ที่มีองค์ควำมรู้อยู่ในตัว เป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะอย่ำง
และสำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับผู้อื่น บำงองค์กรอำจจ้ำงไปเป็นวิทยำกร หรืออำจจะสร้ำงคอร์สถ่ำยทอด
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสร้ำงรำยได้จำกกำรเปิดคลำสออนไลน์
4) ศักยภำพด้ำนงำนขำย องค์กรหลำยหน่ว ยงำนเปิดรับผู้สู งอำยุเพื่อมำทำงำนด้ำนนี้ มำกขึ้น ทั้ง
พนักงำนขำยตำมเคำน์เตอร์ พนักงำนขำยในห้ำงสรรพสินค้ำ รวมไปถึงพนักงำนขำยอิสระ ในอีกด้ำนธุรกิจที่
กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ก็คือ สินค้ำสำหรับผู้สูงอำยุต่ำงๆ ซึ่งพนักงำนขำยผู้สูงอำยุ ย่อมเข้ำใจและสื่อสำรกับ
กลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน ได้ดีกว่ำ และเป็นแนวทำงอำชีพที่กำลังได้รับควำมนิยมมำกที่สุดอย่ำงหนึ่งส ำหรับ
ผู้สูงอำยุ
5) ศักยภำพด้ำนงำนบริ กำรลู กค้ำ กำรบริกำรลู กค้ำกำลั งเป็นเทรนด์ที่มำแรงในกำรจ้ำงแรงงำน
ผู้ สู ง อำยุ เพรำะเป็ น สิ่ ง ที่ ท ำได้ ง่ ำ ยในทุ ก องค์ ก ร และไม่ มี ข้ อ จ ำกั ด เรื่ อ งวั ย หลำยองค์ ก รโดยเฉพำะ
ห้ำงสรรพสินค้ำตลอดจนไฮเปอร์มำร์เก็ต (Hypermarkets) ต่ำงก็จ้ำงผู้สูงอำยุมำคอยช่วยดูแลเรื่องกำรบริกำร
ลูกค้ำ เพรำะผู้สูงอำยุมีควำมใจเย็น มีประสบกำรณ์หลำยด้ำน มีทักษะในกำรสื่อสำรที่ดี ตลอดจนมีจิตใจเอื้ อ
อำรีย์อยำกช่วยผู้อื่นด้วย อีกทั้งหลำยองค์กรยังใช้ข้อดีตรงจุดนี้สร้ำงเสน่ห์ให้กับบริกำรของตน สร้ำงภำพลักษณ์
ที่ดี ตลอดจนสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้กับองค์กร
6) ศักยภำพด้ำนงำนกำรบัญชีและกำรเงิน ประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ยิ่งมีมำกยิ่งจะสั่งสมให้ทำงำน
อย่ำงละเอียด รอบคอบ รอบด้ำน และชัดเจน ผู้เชี่ยวชำญด้ำนบัญชีและกำรเงินที่ยิ่งมีอำยุสูงขึ้นยิ่งมีศักยภำพ
และควำมสำมำรถเพิ่มมำกขึ้น ทำให้เหมำะแก่กำรทำงำนด้ำนกำรบัญชีและกำรเงิน ปัจจุบันเองก็มีพนักงำน
เกษียณที่ทำงำนทำงด้ำนนี้ออกมำรับฟรีแลนซ์ด้ำนกำรเงินและบัญชีมำกมำย เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกสำหรับวัย
สูงอำยุที่มีทักษะและควำมสำมำรถทำงด้ำนบัญชีและกำรเงินที่ดี
7) ศักยภำพด้ำนกำรลงทุน กำรลงทุนไม่ว่ำจะอะไรก็ตำมข้อมูลและกำรวิเครำะห์ล้วนเป็นสิ่งสำคัญ
ประสบกำรณ์หลำกหลำยด้ำนของผู้สูงอำยุจะเป็นประโยชน์ได้ดีสำหรับกำรวิเครำะห์ ตลอดจนเสำะหำข้อมูลที่
มีประโยชน์ได้ ดังนั้นตลำดของกำรลงทุน โดยเฉพำะทำงด้ำนหุ้นไปจนถึงอสังหำริมทรัพย์นั้นต้องกำรคนมี
ควำมรู้ มีศักยภำพ มีทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ที่ดี ซึ่งคนสูงอำยุจะได้เปรียบในด้ำนนี้ แล้วปัจจุบันแหล่งหำ
ข้อมูลควำมรู้นั้นมีอยู่มำกมำย ผู้สูงอำยุที่ใฝ่เรี ยนรู้อยู่เสมอก็จะได้เปรียบในด้ำนนี้เช่นกัน รวมถึงมีโอกำสได้รับ
ควำมน่ำเชื่อถือสูงด้วย
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8) ศักยภำพด้ำนกำรเป็นแหล่งข้อมูลวิจัย ทุกวันนี้มีกำรวิจัยที่เกี่ยวกับผู้สูงอำยุจำนวนมำก เพื่อรองรับ
สังคมผู้สูงอำยุที่กำลังขยำยตัวอย่ำงรวดเร็ว หนึ่งในขั้นตอนวิจัยที่สำคัญ ก็คือ กลุ่มเป้ำหมำยที่ใช้ทำกำรวิจัย
นั่นเอง และเมื่อทำกำรวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ กลุ่มตัวอย่ำงสำคัญในกำรทำกำรวิจัยก็คือ ผู้สูงอำยุ ซึ่งมีตั้งแต่กำร
วิจัยทำงกำรตลำด, กำรวิจัยทำงสังคม, ไปจนถึงกำรวิจัยทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
จำกกำรศึกษำกำรพัฒนำหลักสูตรฝึกอบรมทักษะทำงปัญญำของผู้สูงอำยุ (กิตติ์ธเนศ สว่ำงวรนำถ,
2561) เพื่อพัฒนำผู้สูงอำยุให้สำมำรถคิดวิเครำะห์ แก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ และคิดได้อย่ำงมีวิจำรณญำณ
เพื่อสร้ำงคุณภำพชีวิตที่ดี มีสุขภำพแข็งแรงตำมวัยที่สำมำรถดูแลตนเองได้ ปรับตัวเข้ำกับ ครอบครัวและสังคม
ได้ ได้ให้คำจำกัดควำมไว้ว่ำ ทักษะทำงปัญญำของผู้สูงอำยุ คือ ควำมสำมำรถในกำรกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์
และใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิด หลักกำรทฤษฎี และกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำ
สุขภำพร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ ผู้สูงอำยุ มีระดับควำมคิดเห็ น
เกี่ยวกับกำรใช้ทักษะทำงปัญญำที่จำเป็นในภำพรวมอยู่ในระดับมำก โดยทักษะด้ำนกำรคิดแก้ปัญหำ มีระดับ
ควำมจำเป็นในกำรพัฒนำสูงสุด รองลงมำคือทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะด้ำนกำรคิด
วิเครำะห์ตำมลำดับ
United Methodist Communities (Karen Weeks, n.d.) องค์กรเพื่อกำรดูแลอภิบำลผู้สูงอำยุมำ
มำกกว่ำ 100 ปี ของรัฐนิวเจอร์ซี ได้กล่ำวถึง 6 ทักษะที่ผู้สูงอำยุสำมำรถเรียนรู้ออนไลน์ได้ ซึง่ อินเทอร์เน็ตเป็น
เครื่ องมือที่เปิ ดกว้ำงและเข้ำถึ งได้ส ำหรั บ ทุ กคน โดยไม่คำนึงถึงเพศ เชื้อชำติ อำยุ ฯลฯ และยังมีบริ ษั ท
caraline ในสหรำชอำณำจักร ได้รวบรวม 7 ทักษะใหม่ที่ควรเรียนรู้ในวัยเกษียณ ไว้ดังนี้
1) เรียนรู้กำรเล่นเครื่องดนตรี ในอินเตอร์เน็ตมีวิธีกำรเรียนรู้หลำกหลำยรูปแบบ วิธีกำรสอนที่แตกต่ำง
กัน ผู้สูงอำยุสำมำรถเลือกวิธีที่เหมำะสมกับตนเองได้ อี กทั้งยังมีหลำกหลำยเครื่องดนตรีให้เลือกเรียนรู้ ผล
กำรศึกษำใหม่เมื่อเร็ว ๆ นี้พบว่ำกำรเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เช่น ดนตรีในวัยชรำสำมำรถปรับปรุงสุขภำพสมองได้
จริง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำมำรถทำได้หลำยวิธี มีหนังสือและเว็บไซต์มำกมำยที่จะช่ว ยให้ เรียนรู้ ไ ด้
อย่ำงไรก็ตำม นักดนตรีหลำยคนโต้แย้งว่ำคุณไม่จำเป็นต้องอ่ำนโน้ตเพลงเพื่อเรียนรู้เครื่องดนตรี ตั้งแต่แท็บ
กีตำร์ไปจนถึงกำรสอนเปียโนด้วยภำพ โลกของดนตรีสำมำรถเข้ำถึงได้มำกกว่ำที่เคย
2) กำรวำดภำพอย่ำงเชี่ยวชำญ มีหลักสูตรกำรวำดภำพออนไลน์มำกมำยสำหรับทุกระดับเพื่ อให้
ผู้สูงอำยุมีโอกำสได้เรียนรู้วิธีกำรวำดในรูปแบบและวิชำที่หลำกหลำย
3) กำรเรียนรู้ภำษำใหม่ ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทำให้กำรเรียนรู้ภำษำเป็นเรื่องที่ง่ำยขึ้น ผู้คน
จำกทุกสำขำอำชีพสำมำรถเลือกเรียนรู้ได้ตำมควำมสนใจ จำกแอพลิเคชั่นบนมือถือ ซึ่งแอพลิเคชั่น เล่ำนั้นมัก
ใช้เกมและกิจกรรมเพื่อดึงดูดผู้เรียนภำษำที่สองและให้หลักสูตรเร่งรัดที่ครอบคลุมในกำรเรียนรู้ภำษำใหม่ นี่
เป็นทักษะที่ดีในกำรเรียนรู้กับเพื่อน สำมำรถฝึกพูดกับคนอื่นในขณะที่คุณทั้งคู่เรียนภำษำได้ด้วย ภำษำใหม่
เป็นหนึ่งในทักษะที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด ในกำรเรียนรู้ หลำยคนชอบที่จะใช้เวลำในวัยชรำไปเที่ยวรอบโลก
ในกรณีนี้ กำรเป็นหลำยภำษำจะมีประโยชน์อย่ำงยิ่ง อย่ำงไรก็ตำม ควำมเชื่อที่ว่ำเด็กสำมำรถเรียนรู้ภำษำใหม่
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ได้เพียงแต่เป็นตำนำน มีหลำยร้อยวิธีในกำรเริ่มต้นใช้งำนทักษะใหม่นี้ ไม่ว่ำจะอำยุเท่ำไหร่ ตั้งแต่ชั้ นเรียนรำย
สัปดำห์และแอปสำหรับโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตไปจนถึงหนังสือวลีแบบเก่ำ ควำมเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด ภำษำ
บำงภำษำที่ผู้พูดภำษำอังกฤษพบว่ำเรียนรู้ได้ง่ำยที่สุด : สเปน ดัตช์ ภำษำนอร์เวย์ ภำษำอิตำลี ภำษำสวีเดน
และภำษำฝรั่งเศส
4) ฝึกสุนัข ผู้สูงอำยุที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว กำรฝึกสัตว์เลี้ยงก็เป็นทักษะที่ยอดเยี่ยมอีกอย่ำงหนึ่งที่จะทำ
ให้ผู้สูงอำยุสนุกกับกำรเรียนรู้ หลักสูตรออนไลน์หลำยหลักสูตรมีเทคนิคที่ดีที่สุดในกำรฝึกสุนัขเพื่อทำงำนต่ำงๆ
ให้สำเร็จ
5) กำรเล่นโยคะ โยคะเป็นงำนอดิเรกที่ได้รับควำมนิยมมำกขึ้นเรื่อยๆ สำหรับคนทุกวัย ควำมเข้มข้นที่
หลำกหลำยและควำมสำมำรถในกำรปรับกำรออกกำลังกำยให้เหมำะสมกับระดับทักษะส่วนบุคคลของผู้สูงอำยุ
ทำให้โยคะเป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมสำหรับกำรเรียนรู้ด้วยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่น ด้วยวิดีโอกำรสอนออนไลน์ที่
ง่ำยต่อกำรติดตำม สำมำรถเปลี่ยนห้อ งใดก็ได้ให้เป็นสตูดิโอโยคะส่วนตัว โยคะ จะเข้ำสู่วิถีชีวิตที่มีสุขภำพดี ได้
กำรเกษียณอำยุเป็นโอกำสที่ดีในกำรค้นหำรูปแบบกำรออกกำลังกำยที่คุณชอบจริงๆ สำหรับหลำยๆ คน โยคะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพรำะโยคะรวมจิตใจและร่ำงกำยไว้ในกิจวัตรเดียว เป็นรูปแบบหนึ่งของสติที่เ ป็นที่นิยมซึ่ง
สำมำรถช่วยให้คุณปรับปรุงควำมยืดหยุ่นและควำมสมดุลตลอดจนสุขภำพจิตของคุณ
6) ลองใช้มือถักนิตติ้ง งำนฝีมือถือเป็นทักษะที่มีค่ำ กำรถักนิตติ้งเป็นกิจกรรมสนุกๆ เป็นวิธีที่ดีในกำร
ใช้ เ วลำและผ่ อ นคลำยจิ ต ใจ และยั ง ได้ ชิ้ น งำนที่ ส ำมำรถสวมใส่ หรื อ มอบให้ ค นที่ รั ก ได้ อี ก ด้ ว ย โดยใน
อินเทอร์เน็ตมีวิธีให้ลองเรียนรู้กำรถักทอขั้นสูงมำกขึ้นเรื่อยๆ และด้วยตัวเลือกออนไลน์มำกมำย จึง สำมำรถ
สร้ำงสรรค์งำนประดิษฐ์ได้ไม่มีขีดจำกัดจริงๆ
7) กำรเรียนรู้กำรรีไซเคิล เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมที่จะให้ชีวิตใหม่กับเฟอร์นิเจอร์เก่ำ คุณสำมำรถใช้ผ้ำและ
วัสดุที่หลำกหลำยเพื่อสร้ำงของใหม่จำกของเก่ำ ยิ่งไปกว่ำนั้น มีเว็บไซต์มำกมำยที่สำมำรถให้คำแนะนำทีละ
ขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีกำรทำ ไม่เพียงเป็นกำรดีที่จะปล่อยให้ควำมคิดสร้ำงสรรค์ของคุณเปล่งประกำย แต่ยังดีที่
โลกจะรีไซเคิลของเก่ำแทนที่จะทิ้งมันไป กำรอัพไซเคิลยังเปิดโอกำสให้คุณได้ระบำย ไม่ใช่แค่กำรทำให้สิ่งต่ำงๆ
ดูใหม่อีกครั้ง แต่ยังหมำยถึงกำรปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ของคุณในทำงปฏิบัติด้วย
8) เรียนวิชำใหม่ กำรเกษียณอำยุเป็นช่วงเวลำที่ยอดเยี่ยมในกำรเริ่มเรียนวิชำใหม่ อินเทอร์เน็ตทำให้
ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลเดียวกันได้เช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้กำรเรียนรู้หัวข้อใหม่ง่ำยกว่ำที่เคยเป็น เว็บไซต์เช่น
Google Scholarช่วยในกำรเข้ำถึงวำรสำรและหนังสือทำงวิชำกำรและวำรสำรที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยเพื่อน
นอกจำกนี้ยังมีควำมอุดมสมบูรณ์ของหลักสูตรออนไลน์ที่คุณสำมำรถใช้เวลำจำกประกำศนียบัต รองศำ กำร
เรียนรู้ออนไลน์ยังหมำยควำมว่ำคุณสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมต้องกำรและสำมำรถทำงำนได้จำกบ้ำนของคุณ
เองอย่ำงสะดวกสบำย
9) ควำมถนัดทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์มีประโยชน์อย่ำงยิ่งในยุคนี้ เนื่องจำก
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยให้ คุ ณ เข้ ำ ถึ งควำมรู้ ชุ ม ชน และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทุ ก ประเภทได้ ควำมสำมำรถในกำรใช้งำน
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คอมพิวเตอร์ของคุณเองจะทำให้กำรติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนฝูงทำงออนไลน์ง่ำยขึ้นมำก นอกจำกนี้ยัง
สำมำรถช่วยคุณดูแลสิ่งต่ำงๆ เช่น กำรธนำคำร กำรช็อปปิ้ง และกำรจองกำรเดินทำง ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์
ยังช่วยได้หำกคุณมีหรือต้องกำรใช้สมำร์ทโฟน เนื่องจำกเทคนิคต่ำงๆ มำกมำยสำมำรถถ่ำยทอดได้ นี่อำจเป็น
หนึ่งในสิ่งที่มีประโยชน์มำกที่สุดที่คุณสำมำรถเรียนรู้ได้ในวันนี้ หำกคุณเป็นเพียงกำรเริ่มต้นในโลกออนไลน์ให้
แน่ใจว่ำคุณรู้วิธีกำรออนไลน์อย่ำงปลอดภัย มหำวิทยำลัยเปิดมีช่วงใหญ่ของหลักสูตรที่นำเสนอ จำกชีววิทยำสู่
ธุรกิจและเศรษฐศำสตร์เป็นภำษำอังกฤษ ทำไมไม่ลองกลับไปศึกษำดูบ้ำงล่ะ
10) กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์ พวกเรำหลำยคนคิดเกี่ยวกับกำรเขียนมำเป็นเวลำนำนแล้ว ไม่ว่ำจะเป็น
กำรเลือกอำชีพหรือเพียงเพื่อควำมสนุกสนำน กำรเขียนเชิงสร้ำงสรรค์เป็นงำนอดิเรกที่ยอดเยี่ยมและเป็น
ทักษะที่ง่ำยต่อกำรเริ่มเรียนรู้ กำรวำงแผนเป็นวิธีที่ดีที่สุดในกำรเริ่มต้น พิจำรณำสิ่งที่คุณต้องกำรเขียนเกี่ยวกับ
และวิธีที่คุณต้องกำรแสดงออก แผนช่วยคุณจัดระเบียบกระบวนกำร ซึ่งมีประโยชน์อย่ำงยิ่งหำกคุณกำลังเขียน
งำนชิ้นใหญ่อย่ำงนวนิยำย จำไว้ว่ำ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักเขียนที่เป็นที่รู้จักอีกต่อไปเพื่อจัดพิมพ์หนังสือของ
คุณ ทุกวันนี้ คุณสำมำรถเผยแพร่ด้วยตนเองได้อย่ำงง่ำยดำยผ่ำนแพลตฟอร์มอย่ำง Amazon ในทำงกลับกัน
ถ้ำนิยำยไม่ใช่ของคุณ ทำไมไม่เริ่มต้นบล็อกออนไลน์ของคุณเองหรือเขียนจดหมำยข่ำวสำหรับชุมชนท้องถิ่น
ของคุณ
นอกจำกนั้นแล้ว กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ (2562) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ได้
ให้ควำมหมำยไว้ว่ำ กำรเป็น “ผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ” สำมำรถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมพึง
พอใจและเป็นไปตำมควำมปรำรถนำของตน ประกอบด้วย กำรมีอำยุยืนยำวที่มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี
รู้สึกในคุณค่ำของกำรเป็นผู้สูงอำยุ มีควำมสำมำรถทำงสังคมและเศรษฐกิจ มีควำมพึ งพอใจในชีวิต มีควำม
อิสระในกำรใช้ชีวิต อยู่ในที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมที่เป็นมิตร ซึง่ กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่วัยสูงอำยุด้ำน
ต่ ำ ง ๆ ประกอบด้ ว ย (1) กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มด้ ำ นสุ ข ภำพ (2) กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มด้ ำ นสั ง คม
(3) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเศรษฐกิจ (4) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อม และ
(5) กำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กำรพัฒนำคุณภำพของคนในแต่ละช่วงวัย ล้วนมีควำมต้องกำรจำเป็นที่แตกต่ำงกัน เด็กปฐมวัยใน
ศตวรรษที่ 21 มีบุคลิกภำพและควำมคิดแตกต่ำงไปจำกเด็กยุคก่อน ชอบเรียนรู้จำกสภำพที่เ ป็นจริง เรื่องที่มี
ควำมหมำยกับชีวิต ชอบเรื่องที่สนุกและท้ำทำย ควรเน้นพัฒนำทักษะที่เป็นพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ ทั้ง ทำง
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์ กำรเรียนรู้จำกประสบกำรณ์ รวมไปถึงทักษะทำงสังคม
และอำรมณ์เพื่อให้เด็กสำมำรถปรับตัวและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ เมื่อ เด็กโตขึ้น ในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ต้องเตรียม
เด็กให้พร้อมกับสังคมในอนำคต ที่ไม่สำมำรถคำดเดำได้ ต้องมีทักษะกำรเรียนรู้ที่ดี ปรับตัวเพื่อพัฒนำตนเอง
กับสิ่งที่ยังมำไม่ถึงได้ รวมถึงกำรมีมุมมองที่แตกต่ำง กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี เพรำะโลกในอนำคตเชื่อมถึง
กันได้อย่ำงไม่มีขอบเขต และเมื่อเข้ำสู่ช่วงวัยแรงงำนทักษะที่จำเป็นเพื่อประสบควำมสำเร็จในกำรทำงำนกำลัง
เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ต้องมีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงสม่ำเสมอ ไม่ว่ำจะเป็นทักษะด้ ำนดิจิทัล เทคโนโลยี ทักษะ
กำรทำงำนเฉพำะทำง หรือทักษะพื้นฐำนดั้งเดิมของมนุษย์ก็ตำม และในช่วงวัยผู้สูงอำยุ ที่ มีจำนวนมำกขึ้น
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เรื่อยๆ ต้องสำมำรถมีทักษะกำรดูแลตนเองได้ ทั้งในเรื่องของกำรทำงำนเลี้ยงชีพ และกำรดูแลสุขภำพของตน
อย่ำงรอบด้ำน เพื่อดำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข และเป็นผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ
2.4 แนวทางการพัฒนาและกรณีศึกษา
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 จำกกำรพัฒนำทำงสังคมและ
เทคโนโลยี ส่ ง ผลต่ อ บริ บ ทของภำคกำรศึ ก ษำตลอดจนองค์ ค วำมรู้ แ ละชุ ด ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ซึ่ ง ต้ อ งมี ก ำร
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกั บยุคสมัย เนื่องจำกแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์แบบเดิมนั้น
ไม่อำจตอบสนองควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในยุคดิจิทัลได้ (IBERDROLA, 2019) แนวทำงกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำทำงกำรศึกษำให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 นั้น ครอบคลุมกำรขับเคลื่ อนใน
4 มิติซึ่งมีควำมเกี่ยวพันกัน ได้แก่ (1) กำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ (2) กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนและกำรเรียนรู้ (3) กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้ และ (4) กำรส่งเสริมเทคโนโลยีกำรศึกษำ
2.4.1 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
นโยบำยกำรศึกษำเป็นหัวใจสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future
Skill) ภำยใต้บริบทกำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้ผลไปสู่กำรปฏิบัติในภำพรวมเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน
นโยบำยทั้งในระดับประเทศและระดับโรงเรียนควรได้รับกำรทบทวนอยู่เสมอให้มีควำมสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของยุคสมัย และอธิบำยผลลัพธ์ที่มุ่งหวังให้ชัดเจนในทำงปฏิบัติว่ำต้องกำรปลูกฝังควำมรู้ เสริมสร้ำง
ทักษะ และพัฒนำทัศนคติใดแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปปรับปรุงหลักสูตร พัฒนำกำรประเมินผล และออกแบบกำร
เรียนกำรสอนให้เหมำะสม (เจย์ แมคไท และ เอลเลียตต์ ซี ฟ, 2556) เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพประชำกร
รองรับสภำพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกศตวรรษที่ 21
รำยงำนของ OECD (2019a) ได้ส รุปกรอบวำระเชิงนโยบำยโดยทั่ว ไปที่ควรให้ควำมใส่ใจ ในกำร
กำหนดทิศทำงนโยบำยเพื่อพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ในประเทศไปสู่กำรเตรียมควำมพร้อมประชำกรในอนำคต
ประกอบด้วย 5 มิติ ดังนี้
1) กำรให้ควำมสำคัญกับคนทุกกลุ่ม ขยำยขอบเขตให้ครอบคลุม สนับสนุนให้กำรเรียนรู้เกิดประโยชน์
สูงสุด เนื่องจำกในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กำรสร้ำงให้ทุกคนมีควำมผูกพันกับกำรเรียนรู้เป็นปัจจัย
สำคัญที่ทำให้สังคมไปสู่กำรอยู่ร่วมกัน ทั้งในเชิงสังคมและเศรษฐกิ จ สำรสนเทศเพื่อกำรพัฒนำและแนวทำง
แนะน ำกำรเรี ย นรู้ กำรจั ด หำระบบกำรเรี ย นรู้ ที่ ยื ด หยุ่ น และควำมตระหนั ก ในกำรเรี ย นรู้ ที่ ม ำก่ อ น
เป็นวำระสำคัญที่จะชี้วัดกำรพัฒนำด้ำนควำมครอบคลุม และกำรให้ควำมสำคัญกับทุกคน
2) ควำมสอดคล้ อ งของกำรเรี ย นรู้ กับ ควำมต้ อ งกำรทัก ษะที่จำเป็น ระบบกำรเรียนรู้จำเป็ น ต้ อ ง
สอดคล้องกับควำมต้องกำรในตลำดแรงงำน จึงต้องเตรียมควำมพร้อมทักษะที่ถูกต้องและเข้ำถึงกลุ่มที่มีควำม
เสี่ยงก่อน ในกำรดำเนินกำรให้เกิดควำมสอดคล้องนั้น ต้องมีสำรสนเทศที่มีคุณภำพสูงในเรื่องควำมต้องกำร
ทักษะ และกำหนดเป็นนโยบำยกำรเรียนรู้ตลอดจนวำงกำรฝึกอบรมให้เข้ำถึงได้ง่ำยและเหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของตลำดแรงงำน
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3) คุณภำพของกำรฝึกอบรมที่ต้องมีคุณภำพสูงเพื่อสำมำรถสร้ำงผลกระทบได้ กำรจัดเตรียมกำร
ฝึ กอบรมที่ดี มีส ำรสนเทศเกี่ย วกับ กำรฝึ กและผู้ จัดกำรอบรมที่มีคุณภำพ ตลอดจนมีกลไกในกำรควบคุม
คุณภำพของระบบกำรเรี ยนรู้ กำกับติดตำมมำตรฐำนคุณภำพ มีกำรประเมิน มำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อ งเพื่ อ
ปรับปรุงคุณภำพและประสิทธิภำพของระบบ ให้เกิดควำมเชื่อมั่นในคุณภำพกำรเรียนรู้และได้รับกำรรับรองผล
ในรูปแบบใบประประกำศหรือเกียรติบัตรเพื่อสำมำรถนำไปใช้ในกำรทำงำนจริงได้
4) กำรสนับสนุนทำงกำรเงินที่เพียงพอและยั่งยืน ภำยใต้วิกฤตกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและข้อจำกัดของ
งบประมำณภำครั ฐ อำจทำให้ ห ลำยประเทศลดกำรลงทุน ในเรื่ องกำรเรียนรู้ล ง ทำให้ ปัจเจกบุ ค คลหรื อ
ภำคเอกชนต้องลงทุนเองตำมศักยภำพ อย่ำงไรก็ตำมรัฐควรออกแบบนโยบำยที่เป็นแรงจูงใจในกำรพัฒ นำ
ทักษะที่จำเป็น ไม่ว่ำในรูปแบบทุนสนับสนุน สวัสดิกำร หรือภำษี เพื่อให้คนเห็นคุณค่ำในกำรพัฒนำตนเอง
5) กำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพเป็นกลไกสำคัญในกำรขับเคลื่ อน เพื่อให้กำรประสำนงำน
เป็นไปอย่ำงรำบรื่น และเกิดนโยบำยที่ไม่ซ้ำซ้อนและสำมำรถส่งเสริมซึ่งกันและกัน เพรำะว่ำนโยบำยด้ำนกำร
เรียนรู้มีควำมซับซ้อนเนื่องจำกมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกันไป จึงเป็นกำรดำเนินงำนของ
หน่วยงำนหลำยกระทรวง ต่ำงระดับของภำครัฐ ตลอดจนต้องอำศัยกำรร่วมกับภำคส่วนทำงสังคมอื่น ๆ ด้วย
แต่ละประเทศอำจมีช่องว่ำงและบริ บทในกำรพัฒนำที่แตกต่ำงกัน หลำยประเทศจึงได้มีกำรออกแบบ
และปฏิรูปนโยบำยทำงกำรศึกษำ ซึ่งมีตัวอย่ำงกรณีศึกษำจำกต่ำงประเทศที่มีแนวทำงกำรส่งเสริมและนโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำที่น่ำสนใจ ดังนี้
2.4.1.1 กรณีศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
หนึ่งในตัวอย่ำงกำรปฏิรูปนโยบำยกำรศึกษำที่น่ำสนใจจำกกลุ่มประเทศสมำชิกองค์กำรเพื่อควำม
ร่ ว มมื อ และพั ฒ นำทำงเศรษฐกิ จ (Organisation for Economic Co-operation and Development:
OECD) ได้แก่ กรณีศึกษำของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นประเทศที่มีระบบกำรศึกษำและผลกำรเรียนของประชำกรอยู่ใน
ระดับสูง แต่นโยบำยกำรศึกษำของญี่ปุ่นยังคงมีกำรปรับปรุงอยู่เสมอเพื่อรองรับควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจและ
สังคม และเตรียมบุคลำกรในประเทศให้พร้อมรับมือกับตลำดงำนรูปแบบใหม่ในอนำคตซึ่งมีควำมไม่แน่นอนสูง
และเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (OECD, 2018) นโยบำยดังกล่ำวเน้นในด้ำนวิธีกำรสนับสนุนปัจเจกบุคคลให้
เตรียมกำรรองรับปี 2030 ครอบคลุมตั้งแต่กำรปฏิรูปหลักสูตรกำรศึกษำและกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้
ทันสมัยเพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งนอกจำกควำมรู้แล้วยังต้องทำกำรพัฒนำทักษะข้ำม
หลั ก สู ต ร (Developing Cross-curriculum Skills) มุ่ ง เน้ น กำรใช้ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรเรี ย นรู้ แ บบ Active
Learning ในกำรพัฒนำสมรรถนะของนักเรียน ครูจำเป็นต้องฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบ เพื่อพัฒนำวิธีกำรสอน
ของตนให้ทันสมัยและประเมินสมรรถนะใหม่ที่ได้พัฒนำให้ประสบควำมสำเร็จ กำรถ่ำยทอดกำรศึกษำแบบ
องค์รวมที่มีประสิ ทธิภำพ (Holistic Education) ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนโดยรอบ ตลอดจน
เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณแก่กำรศึกษำที่ไม่ใช่กำรศึกษำภำคบังคับ
(OECD, 2018) รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 6
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ตำรำงที่ 6: แนวทำงกำรปฏิรูประบบกำรศึกษำของญี่ปุ่นเพื่อรองรับกำรเปลีย่ นแปลงไปสู่ปี 2030
ประเด็น
จัดลาดับความสาคัญของการ
ดาเนินการปฏิรูปหลักสูตร

แนวทางที่ใช้
- พัฒนำยุทธศำสตร์เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญของนโยบำยตำมหลักสูตรและสื่อสำร
คุณค่ำของหลักสูตรไปยังผู้ปกครองและชุมชนเพื่อเกิดควำมมั่นใจในกำรยอมรับ
และสนับสนุน
- ปรับปรุงกำรประเมินทีม่ ีอยู่ให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่
- จัดสรรงบประมำณเพื่อกำรฝึกอบรมครูเพื่อเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถของครูใน
กำรปรับแนวทำงกำรปฏิบัติให้เข้ำกับหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่
อนุรักษ์การจัดการศึกษาแบบองค์ - ปฏิรูปแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเพื่อแบ่งเบำภำระงำนของครูและสร้ำงควำมเป็น
รวมรอบด้านโดยการพัฒนาองค์กร ผู้นำ
โรงเรียนให้ก้าวหน้าและสร้างความ - มุ่งเน้นควำมร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นในกำรสนับสนุนกำรเผยแพร่หลักสูตรใหม่
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน - พิจำรณำจัดทำโครงสร้ำงเฉพำะและประหยัดทรัพยำกรเพื่อลดควำมเสีย่ งของ
ควำมไม่เท่ำเทียมกันทีเ่ พิ่มขึ้นอันเป็นผลมำจำกควำมร่วมมือระหว่ำงโรงเรียนกับ
ชุมชน
เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ - เพิ่มเงินทุนภำครัฐจัดสรรให้กับครอบครัวที่มีรำยได้น้อยสำหรับกำรศึกษำปฐมวัย
จัดเตรียมงบประมาณสาหรับ
และกำรดูแลเด็กเล็ก (ECEC) และให้สินเชื่อที่พิจำรณำจำกรำยได้หลักเพื่อกำร
การศึกษาที่ไม่ใช่ภาคบังคับเพื่อ
เข้ำถึงกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของนักเรียน
สนับสนุนความเท่าเทียมกัน
- ออกแบบกำรเรียนรูต้ ลอดชีวิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำทักษะ
ใหม่ให้กับผู้ประกอบกำรและประชำชน
- สร้ำงควำมมั่นใจในควำมสำมำรถในกำรซื้อ แนวทำงกำรถ่ำยทอดโดยใช้
นวัตกรรมและจัดทำกำหนดกำรทีย่ ึดหยุ่นสำหรับกำรฝึกอบรมผู้ใหญ่
ที่มำ: OECD, 2018

2.4.1.2 กรณีศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจำกนี้ ยั งมีตัว อย่ ำงกำรจั ดสรรงบประมำณทำงกำรศึก ษำเพื่ อช่ว ยเหลื อ และพัฒ นำเด็ ก ของ
สหรัฐอเมริกำ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบปกติ โดยได้ มีกำรลงนำมรับรองกฎหมำยงบประมำณรำยจ่ำยมำตรกำรกระตุ้น
และเยียวยำเศรษฐกิจ และรับมือกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ พระรำชบัญญัติได้รับกำร
ร่ำงขึ้นเพื่อช่วยให้ภำครัฐ ทั้งหน่วยงำนส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น เข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำยมำกขึ้น โดย
กำหนดให้สำมำรถของบประมำณจำกเงินกองทุน เพื่อใช้ในกำรฟื้นฟูกำรจัดกำรทำงกำรศึกษำ พระรำชบัญญัติ
แผนกำรช่วยเหลือชำวอเมริกัน (American Rescue Plan Act: ARPA) ได้กำหนดให้รัฐจัดสรรเงินร้อยละ 20
จำกกองทุนหน่วยงำนกำรศึกษำท้องถิ่น (Local Educational Agencies: LEAs) และร้อยละ 5 จำกกองทุน
รัฐบำลกลำงในกำรฟื้นฟูวิกฤติทำงกำรศึกษำ อีกทั้ง ยังกำหนดให้รัฐจัดสรรเงิน ร้อยละ 1 ของแต่ละกองทุน
ส ำหรั บ กำรจั ด กำรสอนเสริ ม นั ก เรี ย นเพิ่ ม เติ ม หลั ง เลิ ก เรี ย นและในช่ ว งกำรศึ ก ษำภำคฤดู ร้ อ น ซึ่ ง แต่ ล ะ
สถำนศึกษำสำมำรถขอรั บงบประมำณจำกกองทุนของรัฐบำลกลำงและกองทุน LEAs ซึ่งงบประมำณจำก
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กองทุนต่ำง ๆ เหล่ำนี้ ไม่เพียงแต่จะสนับสนุนเงินทุนให้แก่สถำนศึกษำที่ด้อยโอกำสในกำรพัฒนำและฟื้นฟู
ระบบทำงกำรศึ ก ษำในระยะสั้ น เพี ย งเท่ ำ นั้น แต่ ยั ง เป็ น ถื อ เป็ น โอกำสในกำรพั ฒ นำและฟื้ น ฟู ร ะบบทำง
กำรศึกษำเพื่อขจัดปัญหำทำงกำรศึกษำในระยะยำวต่อไปด้วย (Lamb et al., 2017)
2.4.1.3 กรณีศึกษาของประเทศสิงคโปร์
กลยุทธ์เชิงนโยบำยของสิงคโปร์ในกำรพัฒนำทักษะอนำคตของประชำชนสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่ำ
SkillsFuture Singapore (SSG) เริ่มมำจำกนโยบำยกำรพัฒนำเพื่อเป็นประเทศที่ชำญฉลำด (Smart Nation)
ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยในกำรสร้ำงประเทศที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมหมำย เติมเต็มชีวิตที่สมบูรณ์ รำบรื่นด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสนอโอกำสในชีวิตที่น่ำตื่นเต้นสำหรับทุกคน จำกจุดเริ่มต้นดังกล่ำวทำให้เกิดนโยบำย
ทำงสังคมของสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงภูมิปัญญำและทุนทำงสังคมให้ทั้งปัจจุบันและ
อนำคต กำรขั บ เคลื่ อ นดั ง กล่ ำ วอยู่ ภ ำยใต้ ก ำรก ำกั บ ดู แ ลของสภำเศรษฐกิ จ อนำคต (Future Economy
Council: FEC) และอำศัยทั้งกลไกกำรดำเนินงำนของกระทรวงศึกษำธิกำรในฐำนะหน่วยงำนหลักด้ำนกำร
พัฒนำแรงงำน ทำหน้ำที่และรับบทบำทสำคัญในกำรวำงแผนและส่งมอบกำรศึกษำผู้ใหญ่แก่ประชำชน และ
กำรควบรวมบทบำทของสภำกำรศึกษำเอกชน ซึ่งมีบทบำทดูแลสถำบันกำรศึกษำของเอกชนทั้งหมด เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดเวลำของประชำชน รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โดยมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับกระแสของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป โดยแนวทำงกำรขับเคลื่อนกลยุทธ์
ที่น่ำสนใจ ก็คือ SkillsFuture Credits ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนเงินทุนจำนวน 500 ดอลลำร์สิงคโปร์ (ประมำณ
12,500 บำท) แก่ประชำชนทุกคน เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองจำกกำรเรียนรู้ในหลักสูตรออนไลน์ต่ำง ๆ
ตลอดช่วงชีวิต โดยไม่มีวันหมดอำยุ ประชำชนสำมำรถเลือกเรียนรู้ได้ตำมควำมสนใจ มุ่งหมำยให้ประชำชน
ชำวสิงคโปร์มีทักษะในกำรเรียนรู้ และเป็นเครื่องมือที่จะผลักดันประเทศสู่กำรเป็นประเทศเศรษฐกิจขั้นแนว
หน้ำ และเป็นสังคมแห่งควำมเสมอภำคกับทุกกลุ่ม ทั้งนี้ ในปี 2017 พบว่ำ ประชำกรส่วนใหญ่ในวัย 40 ปี มี
กำรใช้ประโยชน์จำกเงินทุนสนับสนุนดังกล่ำวในกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำทักษะอย่ำงกว้ำงขวำง (Mehta, 2020)
นอกเหนือจำกกำรสนับสนุนเงินทุนผ่ำน SkillsFuture Credits แล้ว สิงคโปร์ยังมีแนวทำงส่งเสริม
ทักษะอนำคตและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบอื่น ๆ อีก เช่น SkillsFuture Fellowships กำรให้ทุนรำงวัล
เป็นเงินสดมูลค่ำ 10,000 ดอลลำห์สิงคโปร์ แก่ชำวสิงคโปร์ที่มีควำมสำมำรถ ประสบควำมสำเร็จ และเป็นที่
ยอมรั บ ในทักษะ จ ำนวน 100 คนต่อปี เพื่อเป็นกำรสนับสนุนให้ บุคคลเหล่ ำนี้ได้แสวงหำควำมรู้เพิ่มเติม
(สำนักงำนแรงงำนในประเทศสิงคโปร์, 2558) กำรสนับสนุนนโยบำยเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ในสถำนที่ทำงำน และ
กำรเรี ย นรู้ ด้ว ยวิธี ผ สมผสำนเพื่อให้ ลู กจ้ ำงได้เรียนรู้ในกำรทำงำน กำรมี ส ถำบันกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้ ใ หญ่
(Institute for Adult Learning: IAL) ทำหน้ำที่พัฒนำวิธีกำรสอนสำหรับผู้ใหญ่ หลักสูตรบำงส่วนจึงได้รับกำร
พัฒนำขึ้นเพื่ออบรมนักกำรศึกษำผู้ใหญ่โดยเฉพำะ
สำหรับแรงงำนสูงอำยุ นอกจำกกำรเลือกเรียนรู้ผ่ำนหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำตนเองได้ตำมควำม
สนใจและพื้นฐำนควำมรู้ที่มีแล้ว ยังสำมำรถสมัครหลักสูตรออกแบบเฉพำะให้เหมำะสมกับกำรเรียนรู้และ
ควำมสนใจของผู้สูงวัย โดยสถำบันส่งเสริมผู้สูงอำยุแห่งชำติ (National Silver Academy) และในปี 2018 มี
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กำรออกกฎหมำย Tripartite Standard in Age-friendly Practices เพื่อส่งเสริมให้ เกิดกำรจ้ำงงำนผู้สูงวัย
และมีกำรฝึกหัดทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ลูกจ้ำงสูงวัยทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งยังออกคำเตือนบริษัทที่ใช้
เกณฑ์อำยุ ในกำรทำงำนและกฎหมำยห้ ำ มกี ดกัน กำรจ้ ำงงำนด้ว ยอำยุ (Mehta, 2020) แนวทำงดังกล่ ำ ว
สอดคล้ อ งกั บ นโยบำยกำรจ้ ำ งงำนโดยค ำนึ ง ถึ ง ผู้ ท ำงำนในทุ ก วั ย ซึ่ ง จะช่ ว ยเสริ ม สร้ ำ งให้ ค นยั ง อยู่ ใ น
ตลำดแรงงำน ประกอบด้วย 4 แนวทำงหลัก ได้แก่ (1) กำรจัดเตรียมแหล่งทรัพยำกรเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอำยุที่
ต้องกำรทำงำนเพื่อหำงำนใหม่ (2) นำยจ้ำงจะต้องไม่แบ่งแยกกำรทำงำนของผู้สูงอำยุและปรับกำรปฏิบัติงำน
ให้เหมำะสมเป็นสถำนที่ทำงำนที่มีผู้คนหลำกหลำยวัยสำมำรถทำงำนร่วมกันได้ (3) กำรตั้งคำถำมกับกำรระบุ
อำยุเกษียณที่มีผลบังคับใช้เหมือนกัน และ (4) กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติของแรงงำนสูงอำยุต่อกำรทำงำนที่
ยำวนำนขึ้นและได้รับกำรพัฒนำทักษะใหม่ (OECD, 2005b อ้ำงถึงใน Ferrier, Burke and Smith, 2008)
จะเห็นได้ว่ำ นโยบำยของสิงคโปร์ได้เปลี่ยนแปลงจำกกำรใช้กำรศึกษำผู้ใหญ่ (Adult Education)
สู่แนวทำงกำรส่ งเสริ ม กำรเรีย นรู้ ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ซึ่งมีแนวคิดที่กว้ำงขวำงและครอบคลุ ม
มำกกว่ำ กำรศึกษำมีแนวโน้มเชื่อมโยงกับกำรกระจำยควำมรู้อย่ำงเป็นระบบและเป็นทำงกำร ในขณะที่กำร
เรียนรู้มีควำมเชื่อมโยงกับกำรได้มำซึ่งควำมรู้ด้วยรูปแบบและวิธีกำรที่หลำกหลำยทั้งที่ไม่เป็นทำงกำร และจำก
กำรเรียนรู้ด้วยกำรทดลอง (Mehta, 2020)
2.4.1.4 กรณีศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์
จำกผลสำรวจของฝ่ำยวิเครำะห์เศรษฐกิจ นิตยสำร The Economist เผยว่ำประเทศนิวซีแลนด์เป็น
ประเทศที่มีนวัตกรรมกำรวิจัยและกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับกำรจัดอันดับเป็นอันดับที่
1 ของโลก ซึ่งมีอัน ดับ รองลงมำเป็ น ประเทศแคนำดำและประเทศฟินแลนด์ ตำมล ำดับ เนื่องจำกมีระบบ
กำรศึกษำที่โดดเด่นและมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะในด้ำนกำรเตรียมควำมพร้อมและวำงพื้นฐำนให้เด็กนักเรียน
ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลง พร้อมสู่กำรใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจโลกในอนำคต ผลกำรสำรวจยังระบุอีก
ด้วยว่ำ 2 เหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับคะแนนสูงสุดในกำรมีสภำพแวดล้อมเหมำะสมที่กับกำร
เรียนกำรสอน ได้แก่ (1) สำมำรถให้ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะในอนำคตด้ำนควำมจำเป็นเชิงยุทธศำสตร์ในวงกว้ำง
ถึงแม้ว่ำจะเป็นประเทศที่มีขนำดเล็กและห่ำงไกล แต่สำมำรถแข่งขันได้เทียบเท่ำกับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก และ
(2) รั ฐ บำลมีแนวทำงจั ดกำรระบบกำรศึกษำ โดยนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในหลั กสูตรกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง (ไทยพีอำร์ดอทเน็ต, 2017)
2.4.1.5 กรณีศึกษาของประเทศแคนาดา
ประเทศแคนำดำมีระบบกำรศึกษำที่บริหำรจัดกำรโดยรัฐต่ำง ๆ ซึ่งในแต่ละรัฐ เป็นผู้กำหนดนโยบำย
และมำตรฐำนกำรศึกษำของตนเอง จึ งมีแนวทำงในกำรพัฒ นำสมรรถนะแห่ งศตวรรษที่ 21 แตกต่ำงกัน
ตัวอย่ำงแรก คือ รัฐออนตำริโอ ซึง่ มีโครงกำรที่เน้นกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำช่วยพัฒนำ
สมรรถนะต่ำง ๆ และสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำชีพครู ยกระดับทักษะหลักสำหรับวิชำชีพของครูและผู้นำในกำร
บริหำรโรงเรียน โดยแต่ละโรงเรียนจะออกแบบนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนของตนเอง ร่วมกับผู้ประเมินจำก
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หน่วยงำน Curriculum Services Canada และได้รูปแบบกำรเรียนกำรสอนที่ประสบควำมสำเร็จในกำรสร้ ำง
สมรรถนะหลักแห่งศตวรรษที่ 21 โดยรูปแบบเหล่ำนั้นสำมำรถนำไปใช้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรวัดและประเมินผล
กำรเรียนรู้ได้ด้วย ซึ่งจุดประสงค์ของกำรวัดผลและประเมินผล คือ เพื่อปรับปรุงกำรเรียนรู้ และเน้นไปที่ทักษะ
ต่ำง ๆ ที่พึงประสงค์ (Lamb et al., 2017)
อีกตัวอย่ำงหนึ่งที่น่ำสนใจ ได้แก่ รัฐอัลเบอร์ตำ ซึ่งมีกำรใช้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
เป็นจุดเน้นในกำรออกแบบหลั กสู ตรมำอย่ ำงยำวนำน และได้พัฒนำกรอบส ำหรับกำรเรียนรู้ของนักเรียน
เรี ย กว่ำ Alberta’s Framework for Student Learning ซึ่งเป็นกรอบของหลั กสูตรที่ได้กำหนดโครงสร้ำง
สมรรถนะต่ำง ๆ ที่มุ่งไปสู่แนวคิดของกำรมีผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่สำมำรถจะมีส่วนร่วมในสังคมที่ใช้ควำมรู้
เป็นฐำนและมีควำมเป็นโลกำภิวัตน์ ในขณะเดียวกันก็ยังเรียนรู้วิชำต่ำง ๆ ที่เคยเรียนรู้สืบต่อกันมำแต่ดั้งเดิม
ด้วย (Lamb et al., 2017)
แม้รัฐบำลแคนำดำจะไม่มีหน่วยงำนกลำงในระดับประเทศที่รับผิดชอบในกำรจัดกำรศึกษำโดยตรง
แต่เพื่อให้ กำรศึกษำของชำติดำเนิ น กำรอย่ำงมี คุณภำพและประสิ ทธิภ ำพ จึงได้มีกำรจัดตั้งสภำรัฐ มนตรี
กำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ (The Councils of Ministers of Education, Canada : CMEC) เพื่ อ เป็ น เวที ส ำหรั บ
รัฐมนตรีกระทรวงศึกษำธิกำร และผู้บริหำรของรัฐต่ำง ๆ ได้ปรึกษำหำรือ แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรศึกษำ
ของชำติ และร่วมมือกันในกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ (สำนักงำน
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2563)
2.4.1.6 กรณีศึกษาของประเทศฟินแลนด์
ประเทศฟินแลนด์เป็นประเทศแรก ๆ ที่นำแนวคิดเรื่องทักษะสำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 มำใช้ โดยมี
ลักษณะเฉพำะ คือ มีกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำแบบกระจำยอำนำจ โดยคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ
(The National Board of Education) จะทำหน้ำที่ออกแบบหลักสูตรแกนกลำง สำหรับระดับชั้นต่ำง ๆ ก่อน
แปลงหลักสูตรแห่งชำติเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนในแต่ละ
พื้นที่ และมีกำรบูรณำกำรทักษะเข้ำกับกำรเรียนรู้ในระบบโรงเรียน รูปแบบกำรปฏิรูปนโยบำยกำรศึกษำของ
ฟินแลนด์ เริ่มจำกกำรกำหนดกรอบแห่งชำติเพื่อประเมินผลลัพธ์ของกำรศึกษำ ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบแนวคิดกำร
เรี ย นเพื่ อ เรี ย นรู้ (Learning to Learn) ส ำหรั บ กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน ศู น ย์ ก ำรประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ ณ
มหำวิทยำลัยเฮลซิงกิ จะร่วมมือกับคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ เพื่อออกแบบกรอบสำหรับกำรประเมิน
Learning to Learn ในโรงเรียนต่ำง ๆ ของฟินแลนด์ อีกทั้งยังนำทักษะต่ำง ๆ มำผนวกไว้ในหลักสูตร และ
สร้ำงกลไกเพื่อให้ครูมีเครื่องมือในกำรประเมินทักษะที่นักเรียนได้รับ รูปแบบกำรบริหำรดังกล่ำวสำมำรถกระตุ้
นผู้บริหำรกำรศึกษำในระดับท้องถิ่นและสถำนศึกษำให้ส่งเสริมกำรพัฒนำสมรรถนะต่ำง ๆ และพิจำรณำ
วิธีกำรใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมของตนเอง (Lamb et al., 2017)
จำกกรณีศึกษำต่ำ ง ๆ ข้ำงต้น เมื่อ เปรียบเทียบกำรขับ เคลื่ อ นนโยบำยกำรศึ ก ษำทั้ง ในภำพรวม
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และด้ำนงบประมำณของทั้ง 6 ประเทศ จะได้ผลสรุปดังแสดงในตำรำงที่ 7
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ตำรำงที่ 7: กำรเปรียบเทียบกำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำจำกกรณีศึกษำในต่ำงประเทศ

กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
ด้านภาพรวม
ประเทศญี่ปุ่น
- ปรับปรุงนโยบำยอยู่เสมอ เพื่อรองรับ
ควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจและสังคม
- เน้นด้ำนกำรสนับสนุนปัจเจกบุคคล
- เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
ประเทศสหรัฐอเมริกำ

ประเทศสิงคโปร์

- นโยบำยเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต
สร้ำงภูมิปัญญำและทุนทำงสังคมให้กับ
ปัจจุบันและอนำคต
- ส่งเสริมกำรจ้ำงงำนผู้สูงวัย

ประเทศนิวซีแลนด์

- ให้ควำมรู้เกี่ยวกับควำมจำเป็นเชิง
ยุทธศำสตร์ของทักษะแห่งอนำคตในวงกว้ำง

ด้านการจัดการเรียนการสอน
ด้านงบประมาณ
- ปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอน - สนับสนุนด้ำนงบประมำณแก่กำรศึกษำ
เพื่อส่งเสริมสมรรถนะสำหรับศตวรรษที่ 21
นอกระบบ
- มุ่งเน้นกำรใช้ยุทธศำสตร์กำรเรียนรู้แบบ
Active Learning
- ถ่ำยทอดกำรศึกษำแบบองค์รวม
- จัดสรรงบประมำณทำงกำรศึกษำเพื่อ
ช่วยเหลือและพัฒนำเด็ก ภำยใต้
สถำนกำรณ์ Covid-19
- กำรเรียนรู้ร่วมกับกำรทำงำน มีสถำบัน
กำรเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
- ออกแบบหลักสูตรให้เหมำะสมกับกำร
เรียนรู้และควำมสนใจของผู้สูงอำยุ

- Skills Future Credits สนับสนุนเงินทุน
ให้แก่ประชำชนทุกคน เพื่อนำไปใช้ในกำร
พัฒนำตนเอง
- Skill Future Fellowships กำรให้ทุน
รำงวัลแก่ผู้ที่มีควำมสำมำรถ ประสบ
ควำมสำเร็จและเป็นที่ยอมรับในทักษะ
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กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
ด้านภาพรวม
ประเทศแคนำดำ
- เน้นกำรใช้สำรสนเทศและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มำช่วยพัฒนำสมรรถนะต่ำงๆ
และสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำชีพครู
- พัฒนำกรอบของหลักสูตรที่กำหนด
โครงสร้ำงสมรรถนะต่ำงๆ มุ่งไปสู่แนวคิด
ของกำรมีผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ประเทศฟินแลนด์
- กำรบริหำรจัดกำรศึกษำแบบกระจำย
อำนำจ คณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ
ออกแบบหลักสูตรแกนกลำง ก่อนแปลงเป็น
หลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรในแต่ละพื้นที่

ด้านการจัดการเรียนการสอน
- แต่ละโรงเรียนออกแบบนวัตกรรมกำร
เรียนกำรสอนของตนเอง มีวิธีกำรวัดและ
ประเมินผลที่เหมำะสมเพื่อปรับปรุงกำร
เรียนรู้ที่เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน

ด้านงบประมาณ

- บูรณำกำรทักษะเข้ำกับกำรเรียนรู้ใน
ระบบโรงเรียน ผนวกไว้ในหลักสูตร สร้ำง
กลไกในกำรประเมินทักษะที่นักเรียนได้รับ
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นอกเหนือจำกกำรออกแบบนโยบำยกำรศึกษำให้รองรับกับควำมต้อ งกำรของตลำดในอนำคตแล้ว
กำรผลักดันนโยบำยให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงปฏิบัติเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ทั้งนี้ กำรมีนโยบำยและผลลัพธ์เป้ำหมำยที่ชัดเจนว่ำต้องกำรส่งเสริมชุดควำมรู้ ทักษะ หรือคุณลักษณะใด
แก่ผู้เรียนถือเป็นจุดเริ่มต้นหลัก ดังเช่น นโยบำยสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะด้ำนภำษำคอมพิวเตอร์
ในฐำนะทักษะแห่งอนำคตของรัฐบำลออสเตรเลียที่ได้รับกำรนำเสนอไว้ในงำนเขียนของ Duggan (2019)
กำรขับเคลื่อนนโยบำยดังกล่ำวถือเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษำที่น่ำสนใจ เนื่องจำกได้สะท้อนให้เห็นถึงปัจจั ยที่
เกี่ยวข้องกับกำรผลักดันนโยบำยสู่กำรปฏิบัติตั้งแต่มิติของกำรได้มำซึ่งนโยบำยจำกกำรคำดกำรณ์ควำมต้องกำร
ของสภำพตลำดในอนำคต กำรเชื่อมโยงนโยบำยทั้งในระดับประเทศ รัฐ และเขตพื้นที่ กำรสนับสนุนจำก
บุคลำกรภำคกำรศึกษำในทุกระดับเพื่อออกแบบหลั กสู ตร กระบวนกำร และสภำพแวดล้ อมกำรเรี ยนรู้ ที่
เหมำะสม ตลอดจนกำรผลักดันผ่ำนกลวิธีทั้งที่เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำรเพื่อตอกย้ำให้ทุกภำคส่วนเห็นถึง
ควำมสำคัญของทักษะดังกล่ำวและร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จ (Duggan, 2019)
2.4.2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนกำรสำคัญที่ ควบคู่ไปกับกำรขับเคลื่ อนนโยบำย คือ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนก็
จำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำให้สอดรับกับรูปแบบกำรเรียนรู้และทักษะใหม่ ๆ โดยกำรพัฒนำหลักสูตร ระบบ
ประเมินผล และแนวปฏิบัติในกำรเรียนกำรสอนและกำรคัดเลือกทรัพยำกร ควรอ้ำงอิงตำมหลักกำรเรียนรู้จำก
งำนวิจัยด้ำนจิตวิทยำกำรรับรู้ (Cognitive Psychology) และประสำทวิทยำศำสตร์ (Neuroscience) ซึ่งได้
ขยำยขอบเขตควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกระบวนกำรเรียนรู้ของมนุษย์อย่ำงมำกมำตั้งแต่ช่วงปลำยศตวรรษที่ 20
เพียงแต่แนวปฏิบัติทำงกำรศึกษำที่ผ่ำนมำยังตำมกำรเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ทัน (เจย์ แมคไท และ เอลเลียตต์ ซีฟ,
2556) ทั้งนี้ เจย์ แมคไท และ เอลเลียตต์ ซีฟ (2556) ได้สรุปหลักกำรสำคัญในกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ดังกล่ำวสำมำรถแบ่งออกเป็น 10 ประกำร ดังนี้
1) กำรเรียนรู้ต้องมีเป้ำหมำยและบริบท ผู้เรียนควรได้รับควำมช่วยเหลือเพื่อให้เข้ำใจเป้ำหมำยของสิ่ง
ที่ เ รี ย น ผ่ ำ นกำรวำงกรอบกำรเรี ย นรู้ ด้ว ยค ำถำมที่เ กี่ ย วข้ อ ง ควำมท้ ำ ทำยที่ ส ำคั ญ และกำรประยุ ก ต์ใช้
องค์ควำมรู้นั้นอย่ำงแท้จริง
2) กำรเรี ย นรู้ ค วรมี ก ำรจั ด ระบบตำมแนวคิ ด หลั ก หรื อ “Big Idea” เพื่ อ สำมำรถถ่ ำ ยโอนและ
บู ร ณำกำรควำมรู้ ใ หม่ ไ ด้ ผู้ ส อนจึ ง ควรก ำหนดขอบเขตควำมรู้ ต ำมแนวคิ ด หลั ก และขั้ น ตอนที่
ถ่ำยโอนได้แทนกำรสอนข้อเท็จจริงและทักษะแบบเอกเทศ
3) วิธีกำรคิดแบบต่ำง ๆ เช่น กำรจัดจำแนกและกำรจัดกลุ่ม (Classification and Categorization)
กำรใช้ เ หตุ ผ ลเชิ ง อนุ ม ำน (Inferential Reasoning) กำรวิ เ ครำะห์ กำรสั ง เครำะห์ และกำรคิ ด ซ้ อ นคิ ด
(Metacognition) ถือเป็นสื่อกลำงสำคัญและสำมำรถช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ได้ กิจกรรมกำรเรียนรู้จึงควร
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนกำรคิดที่ซับซ้อนเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงลึกซึ้งและสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
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4) ควำมสำมำรถในกำรประยุกต์ ถ่ำยโอน และดัดแปลงสิ่งที่เรียนรู้ให้เข้ำกับสถำนกำรณ์และปัญหำ
ใหม่ได้เป็นตัวชี้วัดสำคัญที่แสดงให้เห็นว่ำผู้เรียนมีควำมเข้ำใจในสิ่งที่เรียนอย่ำงแท้จริง ในกำรเรียนกำรสอนจึง
ควรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนรู้จักกำรถ่ำยโอนและประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ในบริบทที่สำคัญและหลำกหลำย
5) กำรเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นกำรต่อยอดจำกควำมรู้เดิมที่มี ผู้เรียนจึงควรได้รับกำรสนับสนุนให้เชื่อมโยง
ประสบกำรณ์และควำมรู้พื้นฐำนที่เคยเรียนรู้มำแล้วเข้ำกับข้อมูลและควำมคิดใหม่ ๆ เพื่อประกอบกำรสร้ำง
ควำมหมำยด้วยตนเอง
6) กำรเรียนรู้เป็นกระบวนกำรทำงสังคม ดังนั้น ผู้สอนควรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้
แบบมีปฏิสัมพันธ์
7) ทัศนคติและค่ำนิยมมีส่วนช่วยในกระบวนกำรเรียนรู้ ผู้สอนจึงควรช่วยให้ผู้เรียนทำควำมเข้ำใจ
ทัศนคติและค่ำนิยมของตนเองให้ชัดเจน รวมทั้งตระหนักถึ งผลกระทบจำกประสบกำรณ์และกำรรับรู้เหล่ำนั้น
ต่อกำรเรียนรู้ของตน
8) กำรเรียนรู้ไม่ใช่กระบวนกำรที่เป็นเส้นตรงแต่เป็นกำรพัฒนำที่ลงลึกขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลำ ดังนั้น
กำรทบทวนแนวคิดหลักและขั้นตอนต่ำง ๆ จึงเป็นกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ลึกซึ้งและก้ำวหน้ำยิ่งขึ้นตำมเวลำ
9) กำรมีต้นแบบควำมเป็นเลิศ (Best Practice) และเสียงสะท้อน (Feedback) อย่ำงต่อเนื่องสำมำรถ
ช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ได้ ผู้เรียนจึงควรได้เห็นตัวอย่ำงของงำนที่ดีและได้รับควำมเห็นตอบกลับของงำนที่ทำ
อย่ำงสม่ำเสมอ ทันท่วงที และเป็นมิตร เพื่อนำไปปฏิบัติ ทดลอง ทบทวน และปรับปรุงงำนของตนต่อไป
10) กำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะกำรเรียนรู้ ควำมรู้พื้นฐำน และควำมสนใจของผู้เรียนจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรเรียนได้ จึงควรมีกำรประเมินเพื่อทำควำมเข้ำใจควำมชอบ ควำม
สนใจ และพื้นฐำนควำมรู้ของผู้เรียน เพื่อเลือกรูปแบบกำรสอนที่เหมำะสมกับผู้เรียนที่แตกต่ำงกัน
2.4.2.1 การเรียนรู้แบบบูรณาการ
แม้ในทำงปฏิบัติจริง กำรปรับเปลี่ยนหลักสูตร ระบบประเมิน หรือแนวปฏิบัติในกำรสอนและคัดเลือก
ทรัพยำกรอำจแตกต่ำงกันไปตำมแต่ละบริบทของสถำนศึกษำ หลักกำรเรียนรู้ข้ำงต้นทำให้เห็นถึงทิศทำงสำคัญ
ในกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อขับเคลื่อนผลลัพธ์อันพึงประสงค์ที่ตั้งไว้ตำมนโยบำยกำรศึกษำ
สำหรับทักษะแห่งอนำคตประกำรแรกที่เด่นชัดก็คือ กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรและให้ ควำมสำคัญกับ กำร
ประยุ กต์ใช้จ ริ งมำกขึ้น เนื่ องจำกระบบกำรศึกษำที่แยกกำรเรียนกำรสอนแต่ล ะสำขำวิช ำออกจำกกันไม่
สอดคล้องกับบริบทขององค์ควำมรู้และทักษะในชีวิตจริงที่มีควำมผสมผสำนกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในยุคที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ทำให้ไม่ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมเข้ำใจและ
กำรนำทักษะและองค์ควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรดำเนินชีวิตมำกเท่ำที่ควร (Selwyn, 2013)
กำรมุ่งไปสู่กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ให้ประสำนกันข้ำมหลักสูตรและระดับชั้นอย่ำงบูรณำกำร เปลี่ยนจำกกำร
เรี ย นรู้ ท ำงวิ ช ำกำรเชิ ง กว้ ำ งไปสู่ ก ำรท ำควำมเข้ ำ ใจแนวคิ ด หลั ก ในเชิ ง ลึ ก จนสำมำรถน ำไปใช้ ไ ด้ เป็ น
กระบวนกำรสำคัญในกำรหล่อหลอมสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 (เจย์ แมคไท และ เอลเลียตต์ ซีฟ, 2556)
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กำรบูรณำกำรทำงกำรศึกษำ ครอบคลุมทั้งในมิติของกำรออกแบบหลักสูตร วิธีกำร และสื่อกลำง
ในกำรเรียนกำรสอนตลอดกระบวนกำร ซึ่งต้องมีกำรจัดสมดุลให้เหมำะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมสัมพันธ์
และกำรเชื่อมโยงกันในภำพรวม โดยสำมำรถแบ่งระดับของกำรบูรณำกำรหลักสูตรกำรศึกษำออกเป็น 4 ระดับ
ดังแสดงในรู ป ภำพที่ 5 ได้แก่ (1) Disciplinary คือ กำรเรียนรู้เป็นรำยสำขำวิช ำแยกออกจำกกันซึ่ ง เป็ น
กำรศึกษำแบบดั้งเดิม (2) Multidisciplinary คือ กำรเรียนรู้แต่ละสำขำวิชำแยกออกจำกกันแต่เชื่อมโยงกัน
ภำยใต้หัวข้อใหญ่เดียว (3) Interdisciplinary คือ กำรเชื่อมโยงมำกกว่ำ 1 สำขำวิชำเข้ำด้วยกันเพื่อเสริมสร้ำง
องค์ควำมรู้ร่วมในบริบทที่ลึกซึ่งยิ่งขึ้น และ (4) Transdisciplinary คือ กำรเสริมสร้ำงประสบกำรณ์เรียนรู้โดย
ประยุกต์ใช้องค์ควำมรู้มำกกว่ำ 1 สำขำวิชำเข้ำด้วยกันเพื่อแก้ปัญหำหรือจัดทำโครงงำนภำยใต้สถำนกำรณ์จริง

รูปภำพที่ 5: ระดับกำรบูรณำกำรกำรศึกษำ
(Kaufman, Moss & Osborn, 2003 in Helmane & Briska, 2017)

หนึ่งในตัวอย่ำงที่น่ำสนใจของกระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรคือ ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีกำรใช้
ระบบกำรศึกษำแบบ Inquiry Model of Learning หรือกำรสอนแบบกำรแสวงหำควำมรู้เป็นฐำน หมำยถึง
กำรสอนให้นักเรียนสืบเสำะหำคำตอบของปัญหำจำกกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ แล้วสรุปเป็นคำตอบ ทำให้
นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง กำรศึกษำของนิวซีแลนด์เตรียมเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองระดับโลก
และนักคิดแนวใหม่ ด้วยควำมหลำกหลำยทำงภำษำและวัฒนธรรม ทำให้นักเรียนได้รับควำมรู้ทักษะและ
ทัศนคติที่ทำให้สำมำรถปรับตัวเข้ำกับโลกที่แตกต่ำงและหลำกหลำยได้อย่ำงกลมกลืน สำมำรถสร้ำงทักษะด้ำน
กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มให้ นั กเรี ย นนั ก ศึ กษำในปัจจุ บัน โดยรัฐ บำลนิว ซีแลนด์ได้ส ร้ำงระบบกำรศึก ษำให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อเตรียมควำมพร้อมดังกล่ำว (สยำมรัฐออนไลน์, 2562)
นอกจำกกำรบูรณำกำรทำงกำรศึกษำแล้ว ยังสำมำรถบูรณำกำรกำรเรียนรู้ร่วมกับกำรทำงำนด้วย
นิวซีแลนด์มีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ได้รับควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมต่ำง ๆ เปิดโอกำสให้นักเรียน
ได้เข้ำไปศึกษำและทดลองทำงำนเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์ รวมถึงฝึกทักษะด้ำนกำรทำงำนให้เป็นมืออำชีพ
(สยำมรัฐออนไลน์, 2562) อีกทั้งยังมีตัวอย่ำงจำกประเทศแคนำดำที่มีกำรทบทวน ปรับตัว และหำหนทำงใน
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กำรพัฒนำทักษะของชำวแคนำดำให้มีควำมพร้อมเผชิญกับเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง แม้ว่ำข้อมูล จำก OECD
(2019a) พบว่ำ แคนำดำมีอัตรำกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำที่ สูง และมีสถำบันกำรศึกษำในขั้นอุดมศึกษำ
ที่มีคุณภำพ แต่แคนำดำยังต้องปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กำรร่วมมือกันระหว่ำงภำค
ของรั ฐ และภำคอุ ต สำหกรรมมี บ ทบำทส ำคั ญ ในกำรลงทุ น เกี่ ย วกั บ โครงกำรกำรพั ฒ นำทั ก ษะ และกำร
สร้ำงสรรค์โครงกำรใหม่ ๆ เพื่อเป้ำหมำยดังกล่ำว วิธีกำรที่มีประสิทธิภำพหนึ่งในกำรพัฒนำทักษะสำหรับนิสิต
ในระดับอุดมศึกษำ คือ กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกำรทำงำน (Work-integrated Learning) โอกำสในกำรเรียนรู้
แบบบูรณำกำรกำรทำงำน จะช่วยให้นักเรียนและผู้สำเร็จกำรศึกษำเป็นทีต่ ้องกำรมำกขึ้นในตลำดแรงงำน และ
มีประโยชน์ทั้งกับควำมเติบโตของนักเรียนและบริษัทต่ำง ๆ ประสบกำรณ์เหล่ำนี้จะช่วยสร้ำงส่วนผสมของ
ทักษะที่จะอำนวยให้เกิดควำมเชื่อมโยงส่งต่อระหว่ำงโรงเรียนสู่กำรทำงำนสำหรับมหำวิทยำลัย และบัณฑิตที่
จบจำกวิทยำลัยโดยพัฒนำทักษะที่จะได้รับกำรว่ำจ้ำง และอำนวนควำมสะดวกเรื่องกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ
ของอำชีพจำกระดับต้นที่เข้ำสู่งำน ไปยังระดับอำวุโสที่ได้รับค่ำตอบแทนสูงขึ้น
รู ป แบบของกำรเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณำกำรกำรท ำงำน ครอบคลุ ม ทั้ง กำรจั ด กำรศึ ก ษำร่ว มกั บ บริ ษั ท
กำรฝึกงำน กำรลงพื้นที่หำประสบกำรณ์ โครงกำรวิจัยเชิงประยุกต์ และกำรเรียนรู้จำกกำรให้บริกำร (OECD,
2019) ตัวอย่ำงโครงกำรที่มีลักษณะกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรกำรทำงำนที่ สำมำรถช่วยพัฒนำทักษะสำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำ โดยเน้นกำรพัฒนำมนุษย์และทักษะทำง ICT ในหลำย ๆ ธุรกิจ ได้แก่ (1) Aspire เป็น
โปรแกรมกำรเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณำกำรกำรท ำงำนโดย Toronto Finance International ส่ ว นพื้ น ฐำนของ
โปรแกรม คือ กำรให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในโปรแกรมกำรอบรมทักษะทำงธุรกิจ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อทั้งกำร
บริหำรโครงกำรเป็นทีม กำรสื่อสำร และกำรพูดในที่สำธำรณะ (2) สถำบันโพลีเทคนิค Southern Alberta ได้
จัดกำรเรียนรู้ในลักษณะ 3D Stimulated ในหลำกหลำยโปรแกรมและกำรฝึกหัดงำน เริ่มต้นจำกกำรพัฒนำ
ประสบกำรณ์ ใ นกำรฝึ ก งำนจำกสถำนที่ จิ ง กำรเรี ย นรู้ เ สมื อ นจำก 3D Stimulated ท ำให้ นั ก เรี น ได้ มี
ประสบกำรณ์ที่หลำกหลำย และตระหนักถึงสถำนกำรณ์ที่อันตรำยในกำรทำงำน ซึ่งเป็นประสบกำรณ์ที่สำคัญ
และสร้ำงกำรเรียนรู้ โดยอุบัติเหตุ (Accidental Learning) นักเรียนอำจจะรู้สึกว่ำคล้ำยกำรเล่นเกม แต่ใน
ควำมเปนจริงแล้วพวกเขำเกิดกำรเรียนรู้อย่ำงมำกจำกประสบกำรณ์เสมือนนี้ เป็นต้น
2.4.2.2 การเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรให้มีสมดุลที่เหมำะสม ยังต้องคำนึงถึงมิติด้ำนคุณลักษณะของ
ผู้เรียนด้วย เพื่อให้เกิดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับควำมสนใจและกำรนำไปใช้ของ
ผู้เรียน (Helmane and Briska, 2017) จึงนำไปสู่ทิศทำงกำรพัฒนำกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนที่ส ำคัญ
อีกประกำรหนึ่งก็คือกำรมีระบบกำรเรีย นรู้ที่หลำกหลำย โดยวิเครำะห์พฤติกรรมของผู้เรียนและปรับเปลี่ยน
ทำงเลือกในกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมตำมควำมแตกต่ำงของแต่ละบุคคลมำกขึ้น พัฒนำไปสู่กำรเรียนรู้แบบ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง โดยผู้สอนมีบทบำทในกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำ
และประกอบสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีหลักฐำนกำรวิจัยหลำยชิ้นสนับสนุนว่ำเป็นรูปแบบกำรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพมำกกว่ำกำรเรียนรู้แบบสื่อสำรทำงเดียวที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลำง และพยำยำมให้ผู้เรียนปรับตัวให้
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เข้ำกับ กรอบลั กษณะกำรเรี ย นกำรสอนที่มี (ถนอมพร เลำหจรัส แสง, 2561; Brame, 2016) รูปภำพที่ 6
เปรี ย บเทีย บพัฒ นำกำรของรู ป แบบกำรเรี ยนรู้ ที่เ ปลี่ ยนแปลงไปดัง กล่ ำว โดยสะท้อนให้ เห็ น ถึง แนวโน้ ม
กำรผสมผสำนวิธีกำรเรียนกำรสอนให้เกิดควำมยืดหยุ่นและหลำกหลำยมำกขึ้นในระบบกำรเรียนรู้แห่งอนำคต

รูปภำพที่ 6: กำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและระบบกำรเรียนรู้
(ถนอมพร เลำหจรัสแสง, 2561)

กำรเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงที่ยกระดับบทบำทของผู้เรียนจำกกำรเป็นผู้รับเพียงอย่ำงเดียว
(Passive Learners) เป็นผู้ลงมือกระทำ (Active Learners) ทำให้กำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนยิ่งทวีควำมสำคัญ
ผู้เรียนต้องสำมำรถกำกับและรับผิดชอบในกระบวนกำรเรียนรู้ของตน ตระหนักถึงแนวทำงและวิธีกำรเรียนรู้ที่
เหมำะสมสำหรับตัวเอง รวมถึงสร้ำงและรักษำแรงจูงใจในเรียนรู้อย่ำงกระตือรือร้น ทั้งนี้ Andrade (2015)
เสนอวงจรกำรเรียนรู้ที่ช่วยในกำรเรียนรู้ด้วยกำรกำกับตนเอง หรือ “Self-regulated Learning” ดังแสดงใน
รูปภำพที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ (1) แรงจูงใจ คือกำรกำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในกำร
เรียน (2) วิธีกำร คือกำรกำหนดกลยุทธ์และแนวทำงในกำรเรียน (3) เวลำ คือกำรจัดลำดับควำมสำคัญเพื่อป้องกัน
กำรผัดวันประกันพรุ่งและบริหำรเวลำเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (4) สภำพแวดล้อมทำงสังคม คือกำรสร้ำง
สภำวะควำมร่วมมือกัน สำมำรถขอควำมช่วยเหลือเมื่อผู้เรียนมีปัญหำ เนื่องจำกกำรเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ได้
หมำยควำมว่ำต้องเรียนคนเดียวไม่มีปฏิสัมพันธ์ กับผู้ อื่นเลย กำรแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่ว มเรียนหรือผู้ ส อน
สำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนและลดควำมรู้สึกโดดเดี่ยวซึ่งเป็นข้อจำกัดของกำรเรียน e-Learning ได้
อย่ำงมำก (5) สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ คือกำรกำจัดสิ่งรบกวนสมำธิ รูปแบบต่ำง ๆ ที่ส่งผลต่อกำรเรียน
กำรจัดสถำนที่และสภำพแวดล้อมในกำรเรียนให้เหมำะสม และ (6) กำรลงมือปฏิบัติ รวมถึงกำรติดตำมและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพื่อปรับปรุงเป้ำหมำยและวิธีกำรเรียนต่อไป ในขณะเดียวกัน ผู้จัดกำรเรียน
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กำรสอนยังคงมีบทบำทสำคัญในกำรสนับสนุน โดยกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดแรงจู งใจในกำร
เรี ย นรู้ ผ่ ำนเทคนิ ควิธีกำรถ่ำยทอดและกิจ กรรมที่เรียกร้องให้ เกิดกระบวนกำรคิด กำรตัดสิ นใจ และกำร
แสดงออกของผู้ เ รี ย น (Bonwell and Eison, 1991) ใช้ ก ระบวนกำรสอนแบบจงใจ หรื อ “Intentional
Instruction” กล่ำวคือ กำรสอนแบบชี้แนะ เน้นประเด็นและใจควำมสำคัญในบทเรี ยน มีกิจกรรมและภำรกิจ
ที่เสริมสร้ำงควำมร่วมมือ และค่อย ๆ ปล่อยควำมรับผิดชอบในกำรเรียนรู้ให้เป็นของผู้เรียนทีละเล็กละน้อย
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเองอย่ำงแท้จริง (ดักลำส ฟิชเชอร์ และ แนนซี เฟรย์, 2556)

รูปภำพที่ 7: วงจรกำรเรียนรูด้ ้วยกำรกำกับตนเอง
(Andrade, 2015)

2.4.2.3 การเรียนรู้ตลอดชีวิต
นอกจำกผู้เรียนที่เป็นช่วงวัยเรียนแล้ว กำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดกำรเรียนรู้ยังต้องคำนึงถึงช่วงวัยอื่น ๆ
ด้วยตำมหลักกำรกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมกำรเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงก่อนวัยเรียนหรือช่วงปฐมวัย ไปจนถึง
ช่วงหลังวัยเรียน คือ เมื่อเติบโตเข้ำสู่วัยผู้ใหญ่หรือแม้แต่เป็นผู้สูงอำยุแล้ว
สำหรับกำรจัดกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย บทควำมโดย Learning Policy Institute (2019) ชี้ให้เห็น
ว่ำมีหลักฐำนและงำนวิจัยมำกมำยแสดงให้เห็นว่ำ กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำช่วงก่อนวัยเรียน ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงมำกสำหรับกำรเรียนรู้ในโรงเรียน และชีวิตของพวกเขำ ซึ่งแนวทำงกำรเรียนรู้สำหรับเด็กเล็ก
และปฐมวัยที่มีควำมสำคัญ มีดังนี้
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1) กำรเรียนแบบกำรแบ่งปันควำมคิดร่วมกันอย่ำงยั่งยืน (Sustained Shared Thinking: SST)
กำรที่ครูให้ควำมสำคัญกับบทสนทนำของนักเรียน กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเด็กและครู ต้องกำร
ผู้ที่มีสมรรถนะในเรื่องนี้โดยเฉพำะที่มีควำมเป็นมืออำชีพ เพรำะเป็นวิธีกำรที่ค่อนข้ำงซับซ้อน กลยุทธ์ที่สำคัญ
อย่ำงหนึ่งคือ กำรถำมคำถำมปลำยเปิด เช่น หนูคิดว่ำอย่ำ งไร SST ใช้แนวคิดทั้งกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ด้ ว ยกำรต่ อ เติ ม ควำมคิ ด ซึ่ ง กั น และกั น และค่ อ ย ๆ สร้ ำ งควำมคิ ด ร่ ว มกั น ผ่ ำ นครู ที่ มี ค วำมเชี่ ย วชำญ
เพื่ อ สนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ได้ รั บ ควำมรู้ แ ละสร้ ำ งควำมรู้ ขึ้ น ด้ ว ยตนเอง ทั้ ง นี้ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง เสริ ม และมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
กระบวนกำรเรียนรู้แบบนี้ในเชิงบวก ได้แก่ (1) ผู้ใหญ่ที่สร้ำงบรรยำกำศทำงอำรมณ์และสังคมที่ผ่อนคลำย
(2) นั กกำรศึกษำที่ ใช้ กระบวนกำรต้อ งมีทั ก ษะระดั บสู ง (3) กำรจัดกำรเรียนรู้ ที่เ หมำะสมทั้ งในแนวทำง
กำรศึกษำ อำทิ กำรอ่ำนออกเขียนได้ ภำษำ และคณิตศำสตร์ และเพื่อพัฒนำอำรมณ์ และ (4) สภำพของ
ปัจเจกบุคคล ปฏิกริยำระหว่ำงผู้เชี่ยวชำญทำงกำรศึกษำกับเด็กที่ใช้กระบวนกำร SST อำจจะช่วยสนับสนุน
กำรเรียนรู้ของเด็กได้ดีที่สุด (Kalicki and Koenig, 2021)
2) กำรเรียนรู้ที่ไม่เป็นทำงกำร (Informal Learning)
กำรศึกษำควรอยู่ในสถำนกำรณ์ของชีวิตประจำวัน ในสถำบันดูแลเด็กส่วนใหญ่ใช้กระบวนกำรเรียนรู้
ที่ไม่เป็นทำงกำร สำหรับกำรจัดกำรศึกษำเพื่อเด็กปฐมวัย ปฏิกริยำของกำรเรียนแบบแบ่งปันควำมคิด SST
ช่วยอธิบำยคุณภำพของกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดได้หลำยแนวทำง เช่น คำนึงถึงควำมสัมพั นธ์ซึ่งกันและกัน
กำรสนทนำท ำให้ รู้ สึ ก ว่ ำ ผู้ ดู แ ลอยู่ กั บ เด็ ก ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ส ำคั ญ ในเรื่ อ งกำรเรี ย นรู้ อ ย่ ำ งไม่ เ ป็ น ทำงกำรที่ มี
ประสิทธิภำพ แต่งำนวิจัยทำงกำรศึกษำในปัจจุบันยังไม่ได้พิจำรณำเพียงพอว่ำ กลุ่มเพื่อนและกลุ่มสังคมมี
อิทธิพลในกำรเรียนรู้ของเด็กอย่ำงไร ประสบกำรณ์ของเด็กเล็กในกำรเรียนรู้กำรอยู่ร่วมในสังคมเป็นอย่ำงไร
ข้อค้นพบนี้เป็นเรื่องสำคัญเพื่อพิจำรณำกำรจัดกำรกลุ่มที่เหมำะสม และเงื่อนไขที่มีประสิทธิภำพสำหรับกำร
เรียนรู้ที่ไม่เป็นทำงกำร และจำเป็นต้องมีกำรศึกษำเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกมำก (Kalicki and Koenig, 2021)
นอกจำกนั้นแล้ว บทควำมของ Reinen (n.d.) เกี่ยวกับกลวิธีสำหรับครูปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21 ได้
นำเสนอวิธีกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของครูสำหรับเด็กปฐมวัยให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ข้อ ดังนี้ (1) กำรรู้จักใช้เทคโนโลยีแบบบูรณำกำร (2) กำรสร้ำงโครงสร้ำงกำรเรียนรู้แบบมี
ส่ ว นร่ ว ม (3) กำรสร้ ำงสรรค์กำรสอนที่แตกต่ำง (4) กำรตั้งค่ำเป้ำหมำย (5) กำรสอนข้ำมหลั กสู ตร และ
(6) กำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้
สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่ผู้ใหญ่และผู้สูงวัย ก็ต้องมีควำมเข้ำใจในธรรมชำติของกำรเรียนรู้
ของช่วงวัยนั้น และมีกำรสนับสนุนให้ใช้แนวทำงที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงสำหรับกำรสอนผู้ใหญ่เช่น กัน
โดยผู้สอนจะทำหน้ำที่เป็นผู้อำนวยควำมสะดวก (Facilitator) ซึ่งนำควำมเชี่ยวชำญของผู้เรียนมำเป็นฐำนและ
ปล่อยให้ผู้เรียนรู้สำมำรถวำงแนวทำงกำรเรียนรู้ตำมจังหวะของตนเอง
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แนวทำงกำรฝึกอบรมผู้ใหญ่ที่ได้รับกำรยอมรับ มีดังนี้ (1) ผู้ใหญ่มีแนวโน้มที่จะกำกับตนเองได้ (Selfdirecting) (2) ควำมพร้อมของผู้ใหญ่ในกำรเรียนรู้ มักได้ รับผลกระทบมำจำกควำมต้องกำรที่จะรู้จัก หรือ ทำ
สิ่งต่ำง ๆ ดังนั้นพวกเขำมีแนวโน้มที่จะใช้เรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับชีวิต งำน หรือ ปัญหำ เป็นศูนย์กลำงของกำร
เรียนรู้ และต่อต้ำนกำรเรียนรู้เป็นรำยวิชำ (3) ผู้ใหญ่มีต้นทุนจำกประสบกำรณ์ที่สำมำรถนำมำใช้เป็นแหล่ง
สำหรับกำรเรียนรู้ได้ และ (4) ผู้ใหญ่โดยส่วนใหญ่มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้จำกภำยในมำกกว่ำ เช่น กำรช่วยหลำน
ในกำรทำกำรบ้ำน ซึ่งตรงข้ำมกับแรงผลัก จำกภำยนอก เช่น กำรเพิ่มเงินเดืน (Imel, 1994, อ้ำงถึงใน Ferrier,
Burke and Smith, 2008)
ส่ ว นช่ ว งวั ย ผู้ สู ง วั ย นั้ น อำจมี แ นวโน้ ม กำรเรี ย นรู้ ที่ แ ตกต่ ำ งจำกคนกลุ่ ม อื่ น ๆ หลำยประกำร
กำรออกแบบและส่งต่อกำรพัฒนำทักษะที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมสำหรับคนช่วงวัย นี้ ประกอบด้วย
(1) ผู้สูงอำยุมีแนวโน้มที่จ ะต้องกำรกำรสอนที่ช้ำลง มีช่วงเวลำสำหรับอภิปรำยมำกขึ้น ชอบกำรทบทวน
มำกกว่ำกำรลงมือปฏิบัติ และมองว่ำได้ประโยชน์จำกกำรฝึกอบรมที่เน้นประสบกำรณ์มำกกว่ำ (2) ผู้สูงอำยุมี
ทักษะและควำมรู้อยู่เป็นทุนเดิมแล้ว สำมำรถใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อกำรเรี ยนรู้อย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อกำรเรียนรู้ของ
ผู้อื่น กำรรับข้อมูลใหม่ต้องใช้เวลำในกำรทำควำมเข้ำใจและสำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลกับแนวคิดอื่น ๆ ได้ (3)
ผู้สูงอำยุอำจขำดควำมมั่นใจในควำมสำมำรถของตนเอง และรู้สึกไม่สบำยใจนักเมื่อต้องเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมที่
เป็นทำงกำร หรือมีกำรแข่งขัน โดยเฉพำะกับผู้เรียนที่มีอำยุน้อยกว่ำ พวกเขำชอบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือกัน
กำรมีกลุ่มพี่เลี้ยง ผู้ให้คำปรึกษำ และโค้ช จึงเป็นเรื่องสำคัญ และ (4) ผู้สูงอำยุได้รับแรงกระตุ้นจำกควำม
ต้องกำรในกำรทำบำงสิ่งบำงอย่ำงให้ดียิ่งขึ้น หรือเข้ำใจยิ่งขึ้น หรือควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือผู้อื่น มำกกว่ำ
กำรได้รับรำงวัล เช่น เงินเดือนที่สูงขึ้น หรือกำรได้เลื่อนตำแหน่ง (Ferrier, Burke and Smith, 2008)
2.4.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
สภำพแวดล้ อ มทำงกำรเรี ย นรู้ ทั้ ง ทำงด้ ำนสั ง คมและด้ ำนกำยภำพถื อ เป็ น ปัจ จัย ส ำคั ญที่ ส่ ง เสริม
กระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรและกำรเรียนรู้ด้วยกำรกำกับตัวเองของผู้เรียน ทำงด้ำนสังคมนั้น
กำรเสริมสร้ำงให้เกิด “ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ ” เพื่อให้เกิดกำรทำงำนร่วมกัน เรียนรู้จำกต้นแบบและ
ตัวอย่ำงที่ประสบควำมสำเร็จ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลในกลุ่มผู้ปฏิบัติงำน และกระตุ้นให้เกิดกำร
ริเริ่มและทดลองแนวทำงใหม่ เป็นแนวคิดกำรส่งเสริมสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่ค่อนข้ำงสอดคล้ องกับ
บริ บ ทแห่ งกำรเปลี่ ย นแปลงในโลกยุ คใหม่ (ริช ำร์ด ดูโ ฟร์ และ รีเบกกำ ดูโ ฟร์ , 2556) ชุมชนกำรเรียนรู้
ทำงวิช ำชีพดังกล่ ำวไม่จ ำกัดเฉพำะในมิ ติข องผู้ เ รียนเท่ ำนั้น แต่เป็นแนวคิดที่ประยุกต์ ได้กั บหลำยบริ บ ท
ระดับชั้น และวิชำชีพ โดยริชำร์ด ดูโฟร์ และ รีเบกกำ ดูโฟร์ (2556) ให้ควำมสำคัญกับชุมชนกำรเรี ยนรู้
ทำงวิชำชีพของกลุ่มนักกำรศึกษำซึ่งเป็นผู้จัดกำรเรียนกำรสอน เพรำะถือเป็นจุดเริ่มต้นของกำรพั ฒนำคุณภำพ
ระบบกำรศึกษำในภำพรวม ช่วยขับเคลื่อนกำรพัฒนำให้ได้ผลและมีควำมยั่งยืน
กำรพัฒนำชุมชนแห่งกำรเรียนรู้มีควำมท้ำทำยที่สำคัญ คือ อำจก่อให้เกิดข้อขัดแย้งเพรำะเป็นกำร
เปลี่ยนแปลงวิถีกำรดำเนินงำนและวัฒนธรรมแบบเดิม ระหว่ำงกระบวนกำรขับเคลื่อนจึงต้องยอมรับในมุม มอง
อันหลำกหลำย พยำยำมแสวงหำจุดร่วมทำงควำมคิด ทดลองปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้จำกควำมผิดพลำด และ
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ปรับปรุงแก้ไขอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกกำรพัฒนำดังกล่ำวไม่ใช่กระบวนกำรที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวแล้วจบแต่
ต้องปฏิบัติซ้ำเพื่อสร้ำงบรรทัดฐำนใหม่และพัฒนำอยู่อย่ำงสม่ำเสมอ (ริชำร์ด ดูโฟร์ และ รีเบกกำ ดูโฟร์, 2556)
โดยตำรำงที่ 8 ได้เปรียบเทียบมิติทำงวัฒนธรรมที่จะเปลี่ยนแปลงไปเมื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมไปสู่ชุมชนกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพของนักกำรศึกษำ
ตำรำงที่ 8: กำรเปลี่ยนแปลงทำงวัฒนธรรมไปสู่ชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ
วัฒนธรรมแบบเดิม
วัฒนธรรมแบบใหม่
หน้ำที่ของผู้สอนคือกำรสอนหนังสือ ส่วนหน้ำที่ของผู้เรียน กำรสอนโดยไม่มีกำรเรียนรู้ไม่ถือเป็นกำรสอน เป็นเพียง
คือกำรเรียนหนังสือ
กำรนำเสนอ เป้ำหมำยของสถำนศึกษำคือกำรรับประกันว่ำ
ทุกคนได้เรียนรู้
นักวิชำชีพมีอิสระที่จะตัดสินใจ ว่ำจะทำอย่ำงไรกับงำนของตน นักวิชำชีพมีพันธะในกำรหำแนวปฏิบัติที่ดี แก่ผู้ที่ตนทำงำนให้
ควำมเป็นอิสระในกำรทำงำนของผู้สอนสำคัญกว่ำกำรทำให้ นักวิชำชีพต้องเจำะประเด็นที่มีผลต่อกำรเรียนรู้ของนักเรียน
ผู้เรียนได้รับหลักสูตรที่ดี หลักเกณฑ์กำรประเมินที่มีมำตรฐำน ในภำพรวมมำกกว่ำเป็นเอกเทศ ต้องสร้ำงวัฒนธรรมในกำร
และควำมช่วยเหลือเมื่อประสบปัญหำอย่ำงเสมอภำค
ร่วมมือกันทำงำน และระบบที่ส่งเสริมประสิทธิผลและควำม
เท่ำเทียม
สถำนศึกษำจะทำหน้ำที่ได้ดีที่สุดเมื่อมีอิสระในกำรบริหำร สถำนศึกษำจะทำหน้ำที่ได้ดีที่สุดเมื่อมีเป้ำหมำยและลำดับ
จัดกำรเอง
ควำมสำคัญที่ชัดเจนและตรงกัน มีแนวปฏิบัติที่ตอบสนอง
กับเป้ำหมำยและลำดับควำมสำคัญนั้น โดยมีอิสระในกำร
เลือกวิธีกำรเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ผู้สอนไม่มีอำนำจในกำรควบคุมปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียน ควำมพยำยำมของผู้ ส อนไม่ ว่ ำ จะในระดั บ บุ ค คลหรื อ
ของผู้เรียน
หมู่คณะ มีอิทธิพลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนอย่ำงมำก
ที่มำ: ริชำร์ด ดูโฟร์ และ รีเบกกำ ดูโฟร์, 2556

เพื่อสร้ำงบรรทัดฐำนและวัฒนธรรมในกำรทำงำนแบบใหม่ ริชำร์ด ดูโฟร์ และรีเบกกำ ดูโฟร์ (2556)
ได้เสนอแนวทำงเบื้องต้นในกำรพัฒนำชุมชนวิชำชีพของนักกำรศึกษำ โดยใช้เครื่องมือสำคัญในกำรก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งสำมำรถสรุปเป็น 3 เครื่องมือหลัก ดังนี้
1) แรงกดดัน และแรงสนั บ สนุ น จำกเครือข่ำย เพื่อให้ ผู้ ส อนได้รับแรงกระตุ้นจำกกำรแลกเปลี่ ยน
แนวทำงจัดกำรศึกษำและกำรประเมินผลต่ำง ๆ ควรผลักดันให้เกิดกำรทำงำนเป็นทีมที่ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบ
ในกำรร่วมขัดเกลำแนวปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้ำหมำย โดยสำมำรถขยำยขอบเขตควำมร่วมมือออกไปสู่กลุ่มและ
เครือข่ำยนักกำรศึกษำในระดับที่กว้ำงขึ้นได้
2) หลั กฐำนที่เป็ น รู ป ธรรมว่ำ กำรเปลี่ ยนแปลงท ำให้ เกิ ดผลลั พธ์ที่ ดีขึ้น ดังนั้นควรผลั กดันให้ เ กิ ด
กำรแบ่งปันผลลัพธ์ เปรียบเทียบและวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อสำมำรถนำผลลัพธ์ไปวิเครำะห์
จุดแข็งจุดอ่อนของผู้เรียนทั้งรำยบุคคลและรำยกลุ่ม สำหรับตัดสินใจจัดกำรเรียนกำรสอนต่อไปอย่ำงเหมำะสม
3) ประสบกำรณ์และกำรเกี่ยวพันโดยตรง ควรให้ผู้สอนมีส่วนร่วมในกำรปรับปรุงแนวทำงร่วมกัน กำร
พัฒนำควรเปลี่ยนจำกกำรออกไปเข้ำร่วมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรแบบครั้งครำว เป็นกำรพัฒนำทำงวิชำชีพ
70

แบบต่อเนื่อ ง เป็นหมู่คณะ จำกงำนจริงที่ส อดคล้ องกับล ำดับควำมสำคัญภำยในองค์ กร เชื่อมโยงกับกำร
ประเมินบุคลำกร กำรให้รำงวัลหรือกำรชมเชย
นอกจำกสภำพแวดล้อมทำงสังคมแล้ว กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพแบบใหม่เพื่อสนับสนุน
กำรเรียนรู้และพัฒนำทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นเดียวกัน จำกกำรศึกษำข้ำงต้นแสดงให้
เห็นว่ำสมรรถนะแห่งอนำคตพัฒนำได้ดีในกระบวนกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร ได้ลงมือปฏิบัติ จริงด้วยตัวเอง มี
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน และมีผู้สอนทำหน้ำที่เป็นผู้ชี้แนะและให้คำแนะนำ จึงควรออกแบบพื้นที่
กำรเรียนรู้ให้สำมำรถรองรับกิจกรรมกำรเรียนรู้เหล่ำนั้น
งำนเขียนของบ็ อบ เพิร์ลแมน (2556) ได้ยกตัวอย่ำงกำรออกแบบพื้นที่กำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจของ
โรงเรียนในสหรัฐอเมริกำและสหรำชอำณำจักรกว่ำ 5 แห่ง แม้ว่ำแต่ละแห่งจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่ำงกัน
แต่พบว่ำกรณีศึกษำดีเยี่ยม (Best Practice) ที่ยกมำนั้นมีคุณลักษณะที่คล้ำยคลึงกันอยู่หลำยประกำร ที่สำคัญ
คือ ส่วนใหญ่จะเน้นกำรออกแบบพื้นที่ให้เชื่อมโยงแต่จัดสรรอย่ำงเป็นสัดส่วน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
และส่งเสริมรูปแบบกำรเรียนและกำรทำงำนที่แตกต่ำงกัน ซึ่งสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ได้แก่
(1) กำรทำงำนที่ต้องใช้สมำธิ (2) กำรทำงำนที่ต้องร่วมมือกันทำ และ (3) กำรทำงำนที่ต้องลงมือปฏิบัติ จึงเกิด
เป็ น พื้ น ที่ ก ำรเรี ย นรู้ อั น หลำกหลำย เช่ น สตู ดิ โ อกำรเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณำกำร ห้ อ งกำรศึ ก ษำทำงไกล
ห้องปฏิบัติกำรเฉพำะสำหรับแต่ละสำขำวิชำ ห้องประชุม ห้องสมุดสื่อดิจิทัล และพื้นที่เอนกประสงค์ต่ำง ๆ
เป็นต้น นอกจำกนั้น เกือบทุกโรงเรียนยังออกแบบสภำพแวดล้อมโดยเน้นกำรส่งเสริมควำมคล่องตัว มีควำม
ยืดหยุ่นสูง สำมำรถปรับเปลี่ยนสภำพพื้นที่ได้หลำกหลำยให้เหมำะสมกับลักษณะกำรใช้งำน ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ไม่ใช้ผนังกั้นหำกไม่จำเป็น กำรเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีล้อเลื่อน สำมำรถเก็บพับหรือเคลื่อนย้ำยได้ง่ำย และกำร
ใช้งำนเทคโนโลยีไร้สำยเป็นเครื่องมือประกอบกำรเรียนรู้หลัก เป็นต้น
ทั้งนี้ กำรออกแบบอำจมีรำยละเอียดที่แตกต่ำงกันไปตำมนโยบำยและรูปแบบกำรเรียนรู้หลักของ
แต่ละโรงเรียน แต่จำกตัวอย่ำงข้ำงต้นสะท้อนให้เห็นถึงกำรออกแบบที่มองห้องเรียนและพื้นที่ต่ำง ๆ เป็น
มำกกว่ำอำคำรสถำนที่ แต่เป็นพื้นที่กำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงเข้ำกับกระบวนกำรเรียนกำรสอน โดยพิจำรณำปัจจัย
ทั้ง 5 ประกำรในกำรเรียนรู้ ได้แก่ (1) ควำมรู้และทักษะ (2) กำรสอนและหลักสูตร (3) กำรประเมินผล (4)
เทคโนโลยี และ (5) สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ อย่ำงใส่ใจ เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมที่สำมำรถส่งเสริมกำร
เรียนรู้อย่ำงแท้จริง (บ็อบ เพิร์ลแมน, 2556)
กำรพัฒนำสภำพแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้มีผลต่อกำรพัฒนำทักษะทำงสังคมและอำรมณ์ หรือทักษะ
เชิง Soft Skills อย่ำงมำก เนื่องจำกกำรพัฒนำสำหรับทักษะประเภทนี้ จำเป็นจะต้องเข้ำใจธรรมชำติ กำร
พัฒนำของมนุษย์ จำกแนวคิดที่ว่ำพฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลจำกปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและสิ่งแวดล้อม
สำหรับกำรพัฒนำ ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลก็คือควำมปรำรถนำส่วนตัวที่แรงกล้ำที่จะได้รับกำรพัฒนำทักษะที่
จำเป็น ส่วนสิ่งแวดล้อมก็คือปัจจัยสภำพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยในกำรพัฒนำ (Levasseur, 2013)
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สภำพแวดล้อมในเชิงระบบนิเวศที่มีควำมสำคัญมำกในกำรพัฒนำทักษะ สำมำรถแบ่งได้เป็นหลำย
ระดับ ได้แก่ (1) ในสุด (Inner-most Level) หมำยถึง สิ่งแวดล้อมที่อยู่ชั้นในใกล้ตัวบุคคลมำกที่สุด เช่น บ้ำน
ครอบครัว ผู้ปกครองของเด็ก เป็นต้น (2) ใกล้ชิดปำนกลำง (Meso System) ประกอบด้วยระบบและผู้คนใน
ระบบซึ่งบุคคลมีปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญด้วยบ่ อยครั้ง เช่น โรงเรียนและครูของเด็ก (3) ใกล้ชิดภำยนอก (Exo
System) คือ ระดับที่รวมผู้คนและงำนกิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อบุคคล แต่ในทำงกลับกันบุคคลไม่ได้มีอิทธิพลต่อ
ผู้ คนหรื องำนเหล่ ำนั้ น ได้แก่ ที่ทำงำนของผู้ ปกครองในกรณีของเด็ก และ (4) มหภำค (Macro System)
หมำยถึง วัฒนธรรมหรือสังคมที่แวดล้อมบุคคล แต่ไม่ได้มีอิทธิพลโดยตรงกับบุคคลนี้ เช่น ระบบกำรศึกษำ
ดั ง นั้ น ในกำรปรั บ เปลี่ ย นเชิ ง นิ เ วศวิ ท ยำ จะเกิ ด ขึ้ น ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ต ำแหน่ ง ของบุ ค คลในสภำพแวดล้ อ มถู ก
ปรับเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นผลจำกกำรเปลี่ยนบทบำท และ/หรือสถำนที่ ยกตัวอย่ำงเช่น กำรเข้ำหรือจบกำรศึกษำ
จำกโรงเรียน กำรเข้ำหรือลำออกจำกงำน กำรแต่งงำนหรือกำรหย่ำร้ำง เป็นกำรปรับเปลี่ยนทำงระบบนิเวศ ซึ่ง
สร้ำงโอกำสในกำรพัฒนำที่สำคัญเนื่องจำกบทบำทของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก (Levasseur, 2013)
โดยสรุป หำกต้องกำรกระตุ้นพัฒนำกำรของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ก็ต้องเปลี่ยนระบบสภำพแวดล้อมที่บุคคลนั้นอยู่
สอดคล้องกับปฏิสั มพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมและตัวบุคคลจะปรับเปลี่ยนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบของกำร
เปลี่ยนบทบำท หรือฉำกสถำนกำรณ์ ก็จะส่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนเชิงนิเวศน์สู่สภำพแวดล้อมในลำดับที่สูงขึ้น
โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ง ถ้ำ ในขณะนั้ นบุ คคลมีแรงจูงใจอยู่แล้ว ก็จะยิ่งทำให้เขำเติบโตและพัฒนำมำกขึ้ น ทัน ที
(Levasseur, 2013)
จำกแนวคิดข้ำงต้น งำนเขียนของ Levasseur (2013) ได้สรุปข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำทักษะ
ทำงสังคมและอำรมณ์ ดังแสดงในตำรำงที่ 9 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำทักษะดังกล่ำวสำมำรถแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งมี
แนวทำงที่เหมำะสมแก่กำรพัฒนำแตกต่ำงกันไป โดยสรุปได้ ดังนี้
1) ทักษะระดับบุ คคล (Personal Skills) เช่น ควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับตนเอง คือ ควำมรู้ว่ำเรำมี
ค่ำนิยมใดในชีวิต มีควำมเชื่อ สมมติฐำน ทัศนคติ ควำมชอบใดที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเรำ กำรสะท้อน
คิดและกำรโค้ชจะช่วยพัฒนำทักษะเหล่ำนี้ได้ดี
2) ทักษะระดับระหว่ำงบุคคล (Interpersonal Skills) ได้แก่ กำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็น
ทักษะทำงสังคมและอำรมณที่จะสร้ำงควมสัมพันธ์ที่ดีในกำรทำงำนและมีอิทธิพลต่อผู้ อื่น ซึ่งทักษะนี้จะรวมถึง
กำรประยุกต์ใช้สมรรถนะที่เฉพำะเจำะจง เช่น กำรฟังอย่ำงลึกซึ้ง กำรให้ข้อมูลย้อนกลับในเชิงเพิ่มพูนควำม
เข้ำใจ ในระดับนี้โปรแกรมกำรฝึกอบรมเป็นตัวเลือกที่ดีในกำรพัฒนำทักษะ
3) ทักษะระดับกลุ่ม (Group Skills) คือ ควำมสำมำรถในกำรทำงำนเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญใน
กำรทำงำนโลกสมัยใหม่ ยกตัวอย่ำงทักษะในกำรนำทีม นำกำรประชุมอย่ำงร่วมมือรวมพลัง กำรปล่อยให้มีทีม
เรียนรู้ที่ประสำนกำรทำงำนร่วมกัน และควำมสำมำรถในกำรอำนวยควำมสะดวกให้เกิดปฏิสัมพันธ์ของกลุ่ม
อย่ำงร่วมมือรวมพลัง ในกำรพัฒนำทักษะ Soft Skills ที่เป็นขั้นสูงเหล่ำนี้ กำรโค้ชเป็นแนวทำงที่ถูกนำมำใช้
เพื่อพัฒนำทักษะเหล่ำนี้ รวมถึงกำรมีพี่เลี้ยงด้วย
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4) ทักษะระดับองค์กร (Organizational Skills) ภำวะผู้นำองค์กรเป็น Soft Skills ขั้นสูง ในโมเดล
ภำวะผู้นำที่ทันสมัยกล่ำวถึง กำรสร้ำงวิสัยทัศน์ร่วมของภำพอนำคต กำรทำงำนอย่ำงร่วมมือรวมพลังเพื่อบรรลุ
เป้ำหมำยที่ต้องกำร กำรดำรงสภำวกำรณ์เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำบุคคล กลุ่มและองค์กรอย่ำงยั่งนืน ต้องอำศัย
กำรโค้ชจำกผู้เชี่ยวชำญ และตำมที่ได้กล่ำวมำแล้ว กำรพัฒนำตนเอง กำรฝึกอบรม และกำรมีพี่เลี้ยงในกำร
บริหำรจะเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำทักษะภำวะผู้นำได้ด้วยเช่นกัน
ตำรำงที่ 9: สรุปข้อเสนอแนะกำรพัฒนำทักษะทำงสังคมและอำรมณ์ในแต่ละระดับ
ประเภทของ
Soft Skills
ระดับบุคคล
ระดับระหว่ำงบุคคล
ระดับกลุ่ม
ระดับองค์กร

การศึกษาด้วยตนเอง
Self-study
P
S
T
T

การฝึกอบรม
Training
S
P
T
T

การมีพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา
Mentoring
S
S
S
S

การได้รับการโค้ช ฝีกหัด
Coaching
P
S
P
P

หมำยเหตุ: P= Primary ขั้นปฐมภูมิ S=Secondary ขั้นทุติยภูมิ T=Tertiary ขั้นตติยภูมิ

Ferrier, Burke และ Smith (2008) สำรวจงำนวิจัยและกำรศึกษำทั้งของออสเตรเลียและต่ำงประเทศ
เพื่อค้นหำธรรมชำติแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในกำรพัฒนำทักษะสำหรับผู้สูงวัยโดยพบข้อเสนอแนะ
จำกงำนวิจัยต่ำง ๆ ซึ่งมีปัจจัยที่ส่งผลให้โปรแกรมกำรฝึกอบรมสำหรับผู้สูงอำยุประสบควำมสำเร็จ (Program
Success Factors) โดยเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ดังนี้ (1) กำรจัดกำรอย่ำงร่วมมือกันสำหรับกำรพัฒนำ
และกำรดำเนินงำนของโปรแกรม (2) กำรบูรณำกำรของกำรเรียนรู้และกำรทำงำน (3) กำรจัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่
เหมำะสม (4) กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
ในด้ ำ นสภำพแวดล้ อ มในกำรเรี ย นรู้ งำนวิ จั ย ที่ มี ม ำก่ อ นต่ ำ งระบุ ว่ ำ ผู้ สู ง อำยุ ช อบกำรเรี ย นรู้ ใ น
สภำพแวดล้อมที่พวกเขำได้รับควำมเห็นอกเห็นใจในฐำนะผู้เรียนที่สูงอำยุแล้ว สภำพแวดล้อมในเรื่องดังกล่ำวมี
ควำมแตกต่ำงกันระหว่ำงผู้สูงอำยุที่อำยุน้อยกว่ำ และผู้สูงอำยุที่อำยุมำก ในวิธีกำรที่พวกเขำเรียนรู้ แรงจูงใจ
ในกำรเรียนรู้ และผลลัพธ์ที่พวกเขำแสวงหำในกำรเรียนรู้ สภำพแวดล้อมที่เห็นอกเห็นใจนั้นเหมำะกับผู้เรียน
สูงอำยุเพื่อพัฒนำตนเองตำมจังหวะกำรเรียนรู้ของพวกเขำเอง โดยนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เขำมีอยู่แล้ว
มำสนับสนุนกำรเรียนรู้ และทำงำนร่วมกันโดยได้รับกำรสนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมำกกว่ำกำร
แข่งขัน ควำมไม่เป็ น ทำงกำรก็เป็ น ประเด็นส ำคัญ สภำพแวดล้ อมที่ส นับสนุน สร้ำงควำมรู้สึ กผ่ อนคลำย
สำมำรถช่วยผู้สูงอำยุที่ขำดควำมมั่นใจ หรือผู้ที่ยังกังวลใจกับกำรมีส่วนร่วมในโปรแกรมที่เป็นทำงกำร (Ferrier,
Burke and Smith, 2008)
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2.4.4 การส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษา
ในยุ คที่เทคโนโลยี เข้ำ มำมีบ ทบำทในกำรดำเนินชีวิต มำกขึ้นเรื่ อย ๆ ควำมต้องกำรทัก ษะดิ จิ ทั ล
ในตลำดแรงงำนเพิ่มสูงขึ้น อย่ ำงรวดเร็ว โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอุตสำหกรรมกำรผลิตที่มีกำรใช้เครื่อ งจั กร
แทนแรงงำนมนุษย์ ทำให้ภูมิทัศน์ของตลำดแรงงำนเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงสิ้นเชิง (Manpower Group, 2019)
กำรพิ จ ำรณำแนวทำงกำรพั ฒ นำและยกระดั บ ศั ก ยภำพของทรั พ ยำกรมนุ ษ ย์ ด้ ำ นเทคโนโลยี ใ ห้ ก้ ำ วทั น
กำรเปลี่ ย นแปลงและรองรั บ ควำมต้ อ งกำรของตลำด จึ ง เป็ น หนึ่ ง ในประเด็ น ที่ นั ก ทรั พ ยำกรบุ ค คลและ
นักจัดกำรศึกษำต้องคำนึงถึงอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกเหนือจำกทักษะในกำรใช้งำนเครื่องมือแล้ว สมรรถนะ
อื่น ๆ เช่น ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำศักยภำพด้วยเครื่องมือเทคโนโลยี กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และแก้ปัญหำ
ร่ ว มกัน แบบข้ำมวัฒ นธรรม กำรออกแบบและแบ่ง ปันข้ อมูล กับชุมชนโลก กำรบริห ำรจัดกำรข้อมูล มหั ต
(Big Data) และจรรยำบรรณสื่อประสม (Multimedia Ethic) เป็นต้น ล้วนเป็นสมรรถนะแห่งอนำคตที่พึง
ประสงค์ซึ่งเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีอย่ำงลึกซึ้ง กำรพัฒนำสมรรถนะดังกล่ำวย่อมต้องมีกำรใช้งำนเทคโนโลยีเข้ำ
มำเกี่ยวข้อง (ดักลำส ฟิชเชอร์ และ แนนซี เฟรย์, 2556)
กำรใช้งำนเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่อย่ำงใด รูปภำพที่ 8 แสดงให้เห็นถึง
วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ตั้งแต่ ค.ศ. 1975-2015 (พ.ศ. 2518-2558) ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ทิศทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยี กำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อบริบทกำรเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป
จำกกำรใช้งำนเป็นเครื่องมือประกอบกำรสอน ไปสู่กำรเกิดขึ้นของแพลตฟอร์ม e-Learning ซึ่งเป็นรอยต่อ
สำคัญสำหรับกำรพัฒนำสื่อดิจิทัลเพื่อตอบสนองกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 และกำรสร้ำงสรรค์แพลตฟอร์ม
กำรเรี ย นรู้ มิ ติ ใ หม่ (Next Generation Digital Learning Platform) ซึ่ ง ทลำยข้ อ จ ำกั ด ด้ ำ นเครื่ อ งมื อ และ
ระบบกำรใช้งำน เพรำะสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรเชื่อมต่อและวิเครำะห์กำรเรียนรู้ของผู้เรียนจำกระบบที่
แตกต่ำงกันได้ (ถนอมพร เลำหจรัสแสง, 2561) สำหรับดักลำส ฟิชเชอร์ และ แนนซี เฟรย์ (2556) นโยบำย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีในภำคกำรศึกษำควรมีแนวโน้มไปในทำงกำรส่งเสริมมำกกว่ำกำรห้ำม โดยมองว่ ำเทคโนโลยี
มีประโยชน์มำกกว่ำโทษ ประเด็นสำคัญคือกำรส่งเสริมให้เกิดควำมตระหนักรู้และมำรยำทในกำรใช้งำนอย่ำง
เหมำะสมและสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม ทั้งนี้ กำรส่งเสริมกำรใช้งำนเทคโนโลยีดังกล่ำวในบริบทกำรศึกษำ
ควรพิ จ ำรณำหน้ ำ ที่ ข องเครื่ อ งมื อ ที่ ส ำมำรถตอบโจทย์ เ ป้ ำ หมำยกำรเรี ย นรู้ เ ป็ น ส ำคั ญ ไม่ ใ ช่ เ ลื อ กจำก
ตัวเทคโนโลยีตำมสมัยนิยม เพื่อป้องกันไม่ให้ยึดติดกับตัวเครื่องมือมำกจนเกินไป เนื่องจำกจะมีเครื่องมือรุ่น
ใหม่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งบำงครั้งเทคโนโลยีใหม่นั้นอำจทำหน้ำที่เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์กำรใช้งำนเดิมก็
เป็นได้ (ดักลำส ฟิชเชอร์ และ แนนซี เฟรย์, 2556)
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รูปภำพที่ 8: วิวัฒนำกำรของเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
(ถนอมพร เลำหจรัสแสง, 2561)

จำกกำรศึกษำข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ต้องขับเคลื่อนตั้งแต่ระดับกำรออกแบบนโยบำย ลงไปสู่กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนกำรสอน ซึ่งครอบคลุม
ตั้งแต่หลักสูตร ระบบประเมินผล แนวปฏิบัติในกำรดำเนินงำน และควำมตระหนักรู้ของทั้งผู้จัดกำรสอนและ
ผู้เรียน ตลอดจนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่ช่วยส่งเสริมกำรเรียนรู้ ควบคู่กันไป โดยควำม
เหมำะสมสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทเป็ น หนึ่ ง ในปั จ จั ย ส ำคั ญ ส ำหรั บ กำรพิ จ ำรณำเลื อ กประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวทำง
กำรขับเคลื่อนที่อำจมีหลำกหลำย หัวข้อถัดไปจะเป็นกล่ำวถึงกำรขับเคลื่อนในปัจจุบันที่สำคัญของประเทศไทย
ในกำรพั ฒ นำทั ก ษะที่ จ ำเป็ น แห่ ง อนำคต (Future Skill) ภำยใต้ ก ำรเปลี่ ย นแปลงรวดเร็ ว (Disruption)
เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพัฒนำที่เหมำะสมกับสภำพสังคมไทยต่อไป
กำรจะพัฒนำคุณภำพของคนไทยได้ตำมเป้ำหมำยแห่งอนำคตที่ต้องกำร ต้องอำศัยกำรร่วมมือ ของ
ทุกภำคส่วน ตั้งแต่กำรขับเคลื่อนนโยบำยด้ำนกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องต้องมีกำรวำงแผนอย่ำงบูรณำกำรในทุกมิติ และต้องวำงแผนกำรพัฒนำให้ ครอบคลุมทุกช่วงวัย มี
ควำมต่อเนื่ องในกำรพัฒ นำแต่ล ะช่ว งวัย ส่ ว นของกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ ต้อง
ปรับปรุงและพัฒนำให้ มีควำมเหมำะสมกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในยุคปัจจุบัน เน้นกระบวนกำรที่
พัฒนำทักษะและควำมสำมำรถตำมควำมถนัด และควำมต้องกำรของผู้เรียน บูรณำกำรหลำยศำสตร์เ ข้ำ
ด้วยกัน สร้ำงผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ในด้ำนกำรพัฒนำสภำพแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้ เกิดขึ้นได้ทั้ง
กำรศึกษำในระบบ นอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย สถำนศึกษำหรือแม้กระทั่งครอบครัว สำมำรถสร้ำง
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ ทั้งทำงด้ำนสังคมและด้ำนกำยภำพ นำไปสู่สภำพแวดล้อมแห่งกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต และกำรส่งเสริมเทคโนโลยีกำรศึกษำ ซึ่งมีทิศทำงกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรศึกษำมีมำอย่ำงต่อเนื่อง
เพื่อตอบสนองต่อบริบทกำรเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป ควรพิจำรณำบทบำทหน้ำที่ของเทคโนโลยีที่สำมำรถตอบ
โจทย์เป้ำหมำยกำรเรียนรู้ได้ นำเทคโนโลยีเข้ำมำเป็นส่วนช่วยส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคตของคนไทยได้
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2.5 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยในปัจจุบัน
รัฐบำลภำยใต้กำรนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ ได้เห็นควำมสำคัญในเรื่องกำรพัฒนำด้ำน
กำรศึกษำเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ในอนำคต หนึ่งในนโยบำยหลักของรัฐบำล
คือ นโยบำยไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบำยกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้เกิดควำม
“มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ซึ่งมีภำรกิจสำคัญในกำรขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้ำนต่ำง ๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ
ปรับทิศทำง และสร้ำงหนทำงพัฒนำประเทศให้เจริญ สำมำรถรับมือกับโอกำสและภัยคุกคำมแบบใหม่ ๆ
ที่เปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ ว (Disruption) ในศตวรรษที่ 21 ใน 4 มิติ คือ (1) ควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิ จ
(2) ควำมอยู่ดีมีสุขของผู้คนในสังคม (3) กำรรักษำสิ่งแวดล้อม และ (4) กำรยกระดับศักยภำพและคุณค่ำของ
มนุษย์ ซึ่งกำรพัฒนำมนุษย์จำเป็นต้องคำนึงถึงกำรพัฒนำมำตรฐำนของเด็กไทย ยกระดับคุณภำพของแรงงำน
ให้สอดคล้องกับตลำดแรงงำนและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ (สำนักนำยกรัฐมนตรี, 2560)
ดังนั้นกำรพัฒนำทรั พยำกรมนุ ษย์ ทุกช่วงวัย เพื่อเตรียมควำมพร้อมคุณภำพคนไทย รับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงในอนำคต จึงได้ถูกกำหนดไว้ในแผนและยุทธศำสตร์ระดับต่ำง ๆ ของประเทศ ตัวอย่ำงเช่น
1) ยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561-2580 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ของ
กำหนดไว้ว่ำให้มีกำรพัฒนำศักยภำพคนเชิงคุณภำพในทุกมิติ ตลอดช่วงชีวิต ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ
มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำน และมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ
มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่ 3 และอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อ เนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง
(สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2563)
2) แผนแม่บ ทภำยใต้ยุ ทธศำสตร์ ชำติ ประเด็นที่ 11 กำรพัฒ นำศักยภำพคนตลอดช่ว งชีวิต ซึ่งมี
เป้ำหมำยพัฒนำให้คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภำพเพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ
และคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ที่มีควำมรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 รักกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต โดย
กำรเสริมสร้ำงสภำพแวดล้อมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศให้เอื้อต่อกำรพัฒนำศักยภำพคนไทย
ตลอดช่วงชีวิต ตั้งแต่ช่วงกำรตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ ให้คนไทยเป็น
ทรัพยำกรมนุษย์ที่มีศักยภำพ มีทักษะควำมรู้เป็นคนดีมีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีควำมรอบรู้ทำงกำรเงิน
มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนชีวิตและกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่เหมำะสม เพื่อให้สำมำรถพัฒนำตนเองและ
เป็นกำลังสำคัญในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสังคมและประเทศ (สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, 2563)
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3) แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ 12 กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ซึ่งมีเป้ำหมำยพัฒนำให้คน
ไทยมีกำรศึกษำที่มีคุณภำพ ตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มขึ้น มีทักษะที่จำเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สำมำรถ
แก้ปัญหำ ปรับตัว สื่อสำร และทำงำนร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น มีนิสัยใฝ่เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต และได้รับกำรพัฒนำเต็มตำมศักยภำพตำมควำมถนัดและควำมสำมำรถของพหุปัญญำดีขึ้น โดยกำร
ออกแบบระบบกำรเรียนรู้ใหม่ กำรเปลี่ยนบทบำทครู กำรเพิ่มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ และกำร
พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรวำงพื้นฐำนระบบ รองรับกำรเรียนรู้โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล และกำร
สร้ำงระบบกำรศึกษำเพื่อเป็นเลิศทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติ อีกทั้งยังให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริมกำร
พัฒนำคนไทยตำมพหุปัญญำให้เต็มตำมศักยภำพ กำรสร้ำงเสริมศักยภำพ ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษให้สำมำรถ
ต่อยอดกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงมั่นคง รวมถึงกำรรวมนักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้ำเพื่อพัฒนำ
ต่อยอดงำนวิจัยในกำรสร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ และเสริมสร้ำง ศักยภำพและ
ควำมเข้มแข็งของประเทศ (สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2563)
4) แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำและนโยบำยรัฐบำล ข้อที่ 8 ปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย ซึ่งมีประเด็นท้ำทำยด้ำนกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรปฏิรูปกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนเพื่อตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 เน้นกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นต่อกำรใช้ชีวิต กำรเข้ำ
สังคมและกำรทำงำน (Soft Skills) สำหรับผู้เรียน ต่อยอดงำนวิจัยและพัฒนำเพื่อให้เกิดนวัตกรรม ผู้เรียนมี
ควำมสำมำรถในกำรคิด วิเครำะห์ สังเครำะห์ เลือกใช้ประโยชน์ และถ่ำยทอดได้อย่ำงถูกต้อง เหมำะสม
สำมำรถมีอำชีพดำรงชีวิตในตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงมีควำมสุขและพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง เป็นกำลังสำคัญใน
กำรพัฒนำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ (สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ, 2562ข)
5) แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2560-2579 ซึ่ง มีกำรกำหนดกำรสร้ำงทรัพยำกรมนุษย์ต ำมไว้
ว่ ำ กำรสร้ ำ งคนให้ มี ศั ก ยภำพและทั ก ษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ ทุ ก คนจะต้ อ งเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต คื อ
กำรเรียนรู้ 3R ประกอบด้วย (1) Reading กำรอ่ำนออก (2) (W)Riting กำรเขียนได้ และ (3) (A)Rithemetics
กำรคิดเลขเป็น ควบคู่กับทักษะ 7C ได้แก่ (1) Critical Thinking and Problem Solving ทักษะด้ำนกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ (2) Creativity and Innovation ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรม (3) Cross-cultural Understanding ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์
(4) Collaboration, Teamwork and Leadership ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรทำงำนเป็นทีม และภำวะผู้ นำ
(5) Communications, Information and Media Literacy ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ
(6) Computing and ICT Literacy ทั กษะด้ ำนคอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี ส ำรสนเทศและกำรสื่ อสำร และ
(7) Career and Learning Skills ทักษะอำชีพและทักษะกำรเรียนรู้ (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2560)
6) มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ พ.ศ. 2561 ซึ่งได้กำหนดคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ว่ำจะต้องธำรง
ควำมเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่ำนิยมร่วมของสังคมเป็นฐำนในกำร
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พัฒนำตนเองให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะขั้นต่ำ 3 ด้ำน คือ กำรเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และ
พลเมืองที่เข้มแข็ง (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2561ก)
เป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำในแผนแต่ละระดับนั้น จะเป็นกรอบสำคัญที่กำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำร
เพื่อพัฒนำศักยภำพคนไทยแต่ละช่วงวัยของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง (1) กำรพัฒนำผู้เรียน
ทุ ก ช่ ว งวั ย ให้ มี ทั ก ษะและคุ ณ ลั ก ษณะพื้ น ฐำนของพลเมื อ งไทย และทั ก ษะที่ จ ำเป็ น ในศตวรรษที่ 21
มีควำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและวิช ำชีพ และพัฒ นำคุณภำพชีวิต อย่ำง
เหมำะสมเต็ม ตำมศักยภำพ (2) กำรพัฒ นำหลั กสู ตรและสถำนศึกษำทุกระดับชั้น ทั้งกำรศึกษำในระบบ
กำรศึกษำนอกระบบ และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย ให้สำมำรถจัดกิจกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร
ได้อย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำน (3) กำรพัฒนำแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและสื่อกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ
และมำตรฐำน และประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้โดยไม่จำกัดเวลำและสถำนที่ (4) กำรพัฒนำระบบกำรและ
กลไกในกำรวัด กำรติดตำม และกำรประเมินผลที่มีประสิ ทธิภำพ และ (5) กำรพัฒ นำระบบกำรผลิ ตครู
อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล ให้ครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเหล่ำ
นั่ น ได้รั บ กำรพัฒ นำสมรรถนะที่จ ำเป็ น ตำมมำตรฐำน ทั้ งนี้ เพื่อกำรพัฒ นำศักยภำพคนในทุกช่ว งวัยและ
สร้ำงสรรค์สังคมแห่งกำรเรียนรู้ในประเทศไทย (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2560)
นอกจำกนั้ น ในปั จ จุ บั น ภำครั ฐ ได้ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ กั บ สถำนกำรณ์ ก ำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ว
(Disruption) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องสังคมผู้สูงอำยุ ทำให้มีแนวทำงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่ำวในระดับนโยบำย
มำกขึ้น อีกทั้งภำคเอกชนยั ง ได้เข้ำมำมีบ ทบำทช่วยเหลื อ และรับมือในเรื่องนี้ ขณะเดียวกันผู้สู งอำยุ ก็เ ริ่ม
ตระหนักและเตรียมตัวรับมือกับสภำวกำรณ์ที่เกิดขึ้น จึงมีกำรพัฒนำศักยภำพตนเองในหลำกหลำยด้ำนเพื่อ
เตรียมตัวเข้ำสู่ตลำดแรงงำนผู้สูงอำยุ ตลอดจนปรับตัวให้เข้ำกับสังคมผู้สูงอำยุที่กำลังขยำยตัวมำกขึ้นเรื่อย ๆ
(ธำดำ, 2562) โดยแนวทำงกำรพัฒนำพัฒนำคุณภำพสูงอำยุที่สำคัญในบทควำมของธำดำ (2562) มีดังนี้
1) พัฒ นำศักยภำพด้ำนเทคโนโลยี ผู้ สู งอำยุควรเริ่มทำควำมรู้จักและสร้ำงคุ้นเคยกับเทคโนโลยี
เพื่อรองรับโลกสมัยใหม่ซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ำมำเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันและกำรทำงำนมำกขึ้นเรื่อย ๆ โดยอำจ
เริ่มจำกกำรทำควำมรู้จัก Smart Phone ฝึกใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น หำกมีควำมรู้พื้นฐำนและประสบกำรณ์
ทำงำนด้ำนเทคโนโลยีอยู่เดิม ก็สำมำรถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ เพรำะกำรเรียนรู้ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องอำยุ
2) ออกกำลังกำยและดูแลสุขภำพให้แข็งแรง กำรมีสุขภำพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับแรงงำนไม่ว่ำ
ช่วงวัยใด โดยเฉพำะช่วงวัยผู้สูงอำยุซึ่งมีโอกำสเกิดปัญหำสุขภำพสูง เพื่อพร้อมเป็นแรงงำนในตลำดแรงงำน
เสมอ และได้ใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณภำพทั้งกำยและใจ
3) รับข้อมูลข่ำวสำรใหม่ ๆ อยู่เสมอ เนื่องจำกข้อมูลข่ำวสำรเป็นสิ่งสำคัญในโลกใหม่ ทั้งข่ำวสำรกำร
รับสมัครงำนหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำน อีกทั้ง กำรค้นคว้ำและวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ ยังเป็นกำร
บริหำรสมอง ลดโอกำสในกำรเป็นโรคควำมจำเสื่อมของผู้สูงอำยุได้อีกด้วย
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4) มีงำนอดิเรก ผู้สูงอำยุควรหำงำนอดิเรกเพื่อป้องกันควำมเบื่อหน่ำยและลดควำมเครียด นอกจำกจะ
เป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ แล้วยังเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพใจและส่งผลให้สุขภำพกำยดีตำมไปด้วย
ยิ่งไปกว่ำนั้น งำนอดิเรกในปัจจุบั นสำมำรถนำมำสร้ำงรำยได้ได้เช่นกัน บำงครั้งงำนอดิ เรกอำจกลำยเป็นที่
ต้องกำรของบำงองค์กรซึ่งกลำยเป็นโอกำสในกำรได้งำนอีกด้วย
5) พัฒ นำทักษะด้ำนอื่น ๆ ตำมควำมสนใจ ผู้สู งอำยุที่รักกำรเรียนรู้ และพัฒ นำทักษะด้ำนต่ำง ๆ
เพิ่มเติมให้มีศักยภำพและควำมสำมำรถหลำกหลำย จะช่วยเพิ่มโอกำสในตลำดแรงงำนได้อย่ำงมำก ปัจจุบันมี
หลักสูตรอบรมหลำยรู ป แบบ ให้ผู้สูงอำยุเลือกตำมควำมถนัดเพื่อ พัฒนำไว้รองรับโอกำสในอนำคต ทั้งใน
กำรหำงำนหรือกำรสร้ำงงำนด้วยตนเอง
6) เข้ำร่วมสังคม เครือข่ำย หรือชมรมต่ำง ๆ ปัจจุบันมีหน่วยงำนที่ทำงำนสนับสนุนในเรื่ องนี้หลำย
ภำคส่วน ทำให้มีกำรรวมกลุ่ มรู ปแบบต่ำง ๆ เกิดขึ้นมำกมำย กำรเข้ำร่วมเป็นส่ว นหนึ่งของเครือข่ำยของ
ผู้สูงอำยุจะช่วยให้เกิดกำรแบ่งปันและช่วยเหลือกันและกันได้ ทั้งในด้ำนกำรพัฒนำฝีมือและศักยภำพของ
ตัวเอง กำรได้รับข่ำวสำรที่เป็นประโยชน์ กำรช่วยเหลือยำมฉุกเฉิ น ตลอดจนกำรจัดหำงำนที่เหมำะสมแก่
ผู้สูงอำยุด้วย
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) และแนวทางการส่งเสริม
จำกกำรศึ ก ษำข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภำพและประมวลผลจำกบทควำมทำงวิชำกำร รำยงำน ผลงำนวิ จั ย
และเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทนี้จะเป็นกำรสรุปข้อค้นพบและผลกำรวิเครำะห์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก
ได้แก่ (1) ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
ของโลกศตวรรษที่ 21 สำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย (2) กำรจัดลำดับควำมสำคัญทักษะที่จำเป็นแห่ งอนำคต
(Future Skill) ส ำหรั บ คนไทยแต่ ล ะช่ว งวั ย และ (3) แนวทำงในกำรส่ งเสริม ทั ก ษะที่ จำเป็น แห่ ง อนำคต
(Future Skill) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 สำหรับคนไทย
แต่ละช่วงวัย รำยละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย
คณะผู้วิจัยได้พิจำรณำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ส ำหรับแต่ล ะช่ว งวัย ให้ ส อดคล้ องกับเป้ำหมำยกำรพั ฒ นำ
คุณภำพคนไทยทุกช่วงวัยตำมแผนแม่บทภำยใต้ ยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งกำหนดกำรพัฒนำคนไทยออกเป็น 4 ช่วง
วัย ได้แก่ ช่วงปฐมวัย ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ช่วงวัยแรงงำน และช่วงวัยผู้สูงอำยุ โดยสำมำรถสรุปชุด ทักษะที่
จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยแต่ละช่วงวัยได้ ดังนี้
3.1.1 ช่วงปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)
กำรพัฒนำคุณภำพคนไทยในช่วงปฐมวัย อำยุตั้งแต่ 0 ถึง 5 ปี ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
(พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต จะครอบคลุมตั้งแต่กำรเตรียมควำม
พร้อมแก่ผู้ปกครองให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนกำรตั้งครรภ์ สนับสนุนมำตรฐำนกำร
ดำเนิ น งำนด้ ำนบริ ก ำรสุ ข ภำพอนำมั ย แม่ และเด็ กในทุ กระดับ ให้ เด็กทุก คนมีโ อกำสเกิ ด อย่ำ งมี คุ ณ ภำพ
สนับสนุนกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ กำรให้สำรอำหำรที่จำเป็นต่อสมองเด็ก และกำรลงทุน เพื่อพัฒนำกำรที่สมวัย
ในทุกด้ำน พร้อมที่จะพัฒนำได้อย่ำงเต็มศักยภำพเมื่อโตขึ้น
ในแง่ของกำรเตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรศึกษำนั้นพบว่ำ ชีวิตและวิธีกำรเลี้ยงดูเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป
มีผลทำให้เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 มีบุคลิกภำพและควำมคิดแตกต่ำงไปจำกยุคก่อน เช่น ชอบควำมรวดเร็ว
ชอบทำหลำยสิ่งไปพร้อมกัน ชอบเรียนรู้จำกสภำพควำมเป็นจริง มีควำมหมำยกับชีวิต ชอบควำมสนุกและท้ำ
ทำย (จำรุทัศน์ วงศ์ข้ำหลวง, ม.ป.ป.) กำรสนับสนุนกำรเรียนรู้ในช่วงก่อนวัยเรียนจึงควรใช้แนวทำงปฐมศึกษำ
แบบองค์รวม ซึ่งประกอบด้วยกำรสอนควำมรู้เนื้อหำตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ โดยเนื้อหำมำจำกประสบกำรณ์
และปรำกฏกำรณ์ในชีวิตประจำวันของเด็ก บูรณำกำรเชื่อมโยงเข้ำกับกำรปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนที่อำยุน้ อย
สำมำรถเข้ำใจโลกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและสนุกสนำน ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณลักษณะและทักษะอื่น
นอกเหนื อ จำกองค์ ค วำมรู้ ดั ง เช่ น กำรพั ฒ นำกำรทำงสั ง คมและอำรมณ์ ผ่ ำ นกำรมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น
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กำรสร้ ำงอัตลั กษณ์ของเด็ก แต่ละคน ตลอดจนพัฒ นำกำรของเด็กในฐำนะผู้ เรียน เช่น พฤติกรรมส่วนตัว
อภิปัญญำ และแรงจูงใจ (Larimore, 2020)
กล่ำวโดยสรุปเป้ำหมำยกำรพัฒนำคนไทยช่วงปฐมวัย จึงเป็นกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำรที่ส มวัยใน
ทุกด้ำน ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณลักษณะหรือทักษะอื่นนอกเหนือจำกควำมรู้ โดยจำกกำรศึกษำ รวบรวม
วิเครำะห์ และประมวลผลของคณะผู้วิจัย พบว่ำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) เพื่อรองรับ กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 สำหรับคนไทยช่วงปฐมวัย มีทั้งสิ้น 17 ทักษะ
โดยสำมำรถจัดเป็น 6 กลุ่มทักษะ ดังแสดงในตำรำงที่ 10
ตำรำงที่ 10: ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับช่วงปฐมวัย
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงปฐมวัย
ทักษะทางเทคโนโลยี
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ทักษะทางสติปัญญา
กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking)
ควำมยืดหยุ่น (Flexibility )
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness)
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
กำรกำกับตัวเอง (Self-regulation)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills)
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
กำรสื่อสำร (Communication Skills)
กำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ (Mathematics and Numeracy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
ทักษะเชิงสนับสนุน
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability)
กำรบริหำรจัดกำรเวลำ (Time Management)

หมำยเหตุ: เป็นผลกำรศึกษำของคณะผู้วิจัย โดยพิจำรณำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill)
ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
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3.1.1.1 ทักษะทางเทคโนโลยี
เด็กช่วงปฐมวัยในยุค ที่เกิดหลัง พ.ศ. 2553 เป็นต้นมำ จึงจัดเป็นประชำกรยุค Alpha ซึ่งเกิดและ
เติบโตมำในสภำพแวดล้อมที่มีควำมเปิดกว้ำงไม่ว่ำจะเป็นเรื่องค่ำนิยมทำงเพศ กำรแสดงอำรมณ์ ไปจนถึงกำร
เข้ำถึง เทคโนโลยี ในชีวิตประจ ำวัน ถือเป็ น ของประชำกรยุคดิจิทัล อย่ำงแท้จริงตั้ งแต่เ กิด (TCDC, 2020)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) จึงเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นที่สุดเพื่อรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทั้งทำงประชำกร ยุคสมัย เทคโนโลยี อำชีพ และกำรเรียนรู้ใน
อนำคต ให้เด็กในช่วงปฐมวัยเริ่มพัฒนำทักษะพื้นฐำนในกำรใช้งำนและพึ่งพำเทคโนโลยีอย่ำงชำญฉลำด เรียนรู้
กำรเป็นพลเมืองดิจิ ทัล เท่ำทันสื่อสมัยใหม่ สำมำรถตัดสินควำมถูกต้องของข้อมูลซึ่งมีอยู่มหำศำลบนโลก
ออนไลน์ และเลือกรับข้อมูลที่ถูกต้องมีประโยชน์ต่อตนเองได้ (Garskof, 2018)
3.1.1.2 ทักษะทางสติปัญญา
ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) เป็นหนึ่งในกำรพัฒนำเชิงสติปัญญำที่ต้องเริ่มพัฒนำตั้งแต่
ช่วงปฐมวัยเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือกับปัญหำและอุปสรรคในอนำคตซึ่งเต็มไปด้วยควำมไม่แน่ นอน
และเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ผ่ำนกระบวนกำรฝึกฝนกำรสังเกต วิเครำะห์ และคิดหำวิธีแก้ปัญหำ ให้เด็กได้
เรียนรู้ที่จะตั้งคำถำมถึงสำเหตุหรือตั้งสมมติฐำนถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เพื่อค้นหำคำตอบ
และอธิบ ำยสิ่ งที่เรี ยนรู้ด้วยตนเอง (Garskof, 2018) ทักษะดังกล่ ำวสำมำรถพัฒ นำควบคู่ไปกับทักษะทำง
ควำมคิดอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) ที่กระตุ้นให้เด็กเกิดจินตนำกำร
ถึงสิ่งที่เป็นไปได้ มีควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity) คิดนอกกรอบแตกต่ำงไปจำกเดิม ระดมควำมคิดเพื่อหำ
วิธีกำรแก้ ปั ญหำใหม่ ๆ (Garskof, 2018) ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) ที่ให้ เด็ก
สำมำรถจัดกำรกับข้อมูลในจิตใจและที่ได้จำกกำรสำรวจโลกภำยนอก วิเครำะห์ อธิบำย และแก้ไขปัญหำอย่ำง
มีเหตุมีผล และควำมยืดหยุ่น (Flexibility) ในเชิงควำมคิด ที่ฝึกฝนให้เด็กมีสมำธิกับกิจกรรมที่ทำ ขณะเดียวกัน
ก็รู้จักปรับเปลี่ยนควำมสนใจได้อย่ำงเหมำะสม (Meloy and Schachner, 2019)
3.1.1.3 ทักษะทางอารมณ์และสังคม
นอกจำกกำรพัฒนำเชิงสติปัญญำแล้ว กำรพัฒนำเชิงอำรมณ์และสังคมเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันสำหรับ
กำรพัฒนำช่วงปฐมวัยเพื่อให้เด็กเติบโตอย่ำงมีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์และอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ รองรับสังคม
ในอนำคตซึ่ ง จะมี ค วำมหลำกหลำยซั บ ซ้ อ นยิ่ ง ขึ้ น จำกกำรเปลี่ ย นแปลง อย่ ำ งรวดเร็ ว (Disruption)
ทำงประชำกร กำรอยู่ร่วมกันของคนต่ำงช่วงวัย กำรหลอมรวมของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ตลอดจนกำร
ท ำงำนและกำรเรี ย นยุ ค ใหม่ ทั ก ษะกลุ่ ม นี้ เช่ น ควำมตระหนั ก รู้ ท ำงสั ง คมและวั ฒ นธรรม (Social and
Cultural Awareness) ให้เด็กได้เริ่มเรียนรู้ควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม ซึ่งมำพร้อมกับ
กำรพัฒนำให้เกิดควำมเข้ำใจและเห็นใจผู้อื่น (Empathy) (ณิชำกร ศรีเพชรดี, 2562) ควำมสำมำรถในกำร
กำกับตัวเอง (Self-regulation) ในแง่ของกำรควบควบคุมอำรมณ์และกำรแสดงออก มีกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building) ที่มีควำมหมำยกับผู้ปกครองหรือเพื่อนร่วมวัย จดจำและมีปฏิกิริยำตอบสนองได้
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อย่ ำ งเหมำะสม (Meloy and Schachner, 2019) รวมถึ ง ทั ก ษะกำรท ำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น (Collaborative
Skills) หรือในที่นี้คือกำร “เล่น” และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ดี รู้ถึงคุณค่ำของกำรทำงำนเป็นทีม เอำใจใส่ คำนึงถึง
ควำมรู้สึกของเพื่อนร่วมทีม (Garskof, 2018)
3.1.1.4 ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
พัฒนำกำรด้ำนภำษำและกำรสื่อสำรเป็นกำรทักษะขั้นพื้นฐำนที่สำคัญก่อนเข้ำสู่ระบบโรงเรียน ให้เด็ก
มีทักษะในกำรสื่อสำร (Communication Skills) ทั้งที่เป็นอวัจนภำษำอย่ำงกำรใช้ท่ำทำงหรือกำรแสดงออก
ทำงสีหน้ำ และที่เป็นวัจนภำษำอย่ำงกำรพูดหรือกำรเขียน เพื่อสื่อสำรควำมหมำย ควำมต้องกำร อำรมณ์ และ
ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งควบคู่ไปกับกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
ของเด็กอย่ำงค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ก่อนวัยเรียน (Meloy and Schachner, 2019) ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีควำม
พร้อมสำหรับกำรต่อยอดกำรเรียนรู้ในระดับและช่องทำงอื่น ๆ ต่อไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3.1.1.5 ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
นอกเหนื อ จำกทั ก ษะด้ ำ นภำษำและกำรสื่ อ สำรแล้ ว ควำมรู้ ท ำงคณิ ต ศำสตร์ แ ละกำรค ำนวณ
(Mathematics and Numeracy) และควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) เป็นอีก 2 สำขำวิชำซึ่ง
มีควำมสำคัญมำกยิ่งขึ้นด้วยเป็นส่วนประกอบพื้นฐำนของทักษะทำงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้สมัยใหม่อย่ำง
STEM (Science Technology Engineering and Mathematics) เป็นต้น ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำร
คำนวณครอบคลุมกำรพัฒนำทักษะ เช่น ทักษะเชิงตัวเลข ควำมคิดในเชิงพีชคณิต เรขำคณิต และกำรคิดแบบ
3 มิติ รวมถึงกำรตระหนักรู้ในเรื่องพื้นที่และกำรวัด ส่วนควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์สำหรับช่วงปฐมวัยเป็นกำรปู
พื้นฐำนทักษะในกำรสำรวจ ค้นพบ และอธิบำยสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งจะพัฒนำสู่ทักษะในกำรสืบสอบควำมรู้เชิง
วิ ท ยำศำสตร์ อ ย่ ำ งตั้ ง ใจและควำมเชี่ ย วชำญในกำรส ำ รวจโลกต่ อ ไป (Garskof, 2018; Meloy and
Schachner, 2019)
3.1.1.6 ทักษะเชิงสนับสนุน
ทักษะกลุ่มสุดท้ำยมีควำมจำเป็นในเชิงสนับสนุนกำรพัฒนำ ช่วยให้เด็กปฐมวัยเติบโตและเรียนรู้ได้
อย่ ำงเต็มประสิ ทธิภ ำพ ได้แก่ กำรพัฒ นำควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability) โดยเฉพำะกำร
เคลื่อนไหวร่ำงกำย ให้เด็กมีควำมสำมำรถในกำรสำรวจสิ่งแวดล้อมและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนและสิ่งต่ำง ๆ
รอบตัวได้อย่ำงเต็มที่ และทักษะกำรบริหำรจัดกำรเวลำ (Time Management) ในระดับปฐมวัยอำจเริ่มจำก
กำรจัดระเบียบกิจวัตรประจำวัน เวลำเรียนรู้ เวลำเล่น เวลำใช้งำนหน้ำจอ (Screen Time) และเวลำพักผ่อน
ให้เหมำะสมตำมช่วงวัย (ทรู ปลูกปัญญำ, 2562; สถำบันสื่อเด็กและเยำวชน, 2562)
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จำกทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ของช่วงปฐมวัย ข้ำงต้น หำกนำชุดทักษะดังกล่ำวมำ
วิเครำะห์เชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ที่ได้จำก
กำรศึ ก ษำในครั้ ง นี้ ซึ่ ง จ ำแนกออกเป็ น 5 สถำนกำรณ์ ส ำคั ญ ได้ แ ก่ (1) Population Disruption กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วทำงโครงสร้ำงประชำกร ที่เกิดจำกกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัยและกำรเคลื่อนย้ำยถิ่นฐำน
ของประชำกรและแรงงำน (2) Generation Disruption ช่องว่ำงระหว่ำงช่วงวัย ที่ขยำยกว้ำงขึ้น เพรำะ
ประสบกำรณ์และบริบทในกำรดำเนินชีวิตซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรม ควำมคิด และควำมเชื่อ ของคนแต่ละยุคสมัย
มีควำมแตกต่ำงกันโดยสิ้นเชิง (3) Technology Disruption กำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยี
โดยเฉพำะนวัตกรรมดิจิทัลซึ่งก่อให้เกิด ควำมปั่นป่วนและกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลันในกลุ่มคนและสังคม
บริ บ ทต่ำง ๆ (4) Career Disruption กำรเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้ำ งอำชีพและกำรทำงำน เมื่อควำม
ต้องกำรในหลำยอำชีพเปลี่ยนไปจำกกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้แทนแรงงำนมนุษย์ บำงอำชีพอำจมีควำม
ต้องกำรเพิ่มขึ้นหรือเกิดอำชีพใหม่ ขณะที่บำงอำชีพอำจหำยไปหรือมีควำมต้องกำรลดลง รวมถึง ลักษณะกำร
ทำงำนที่มีควำมเป็นอิสระ เน้นกำรทำงำนข้ำมสำยงำน และกำรทำงำนเป็นทีมมำกขึ้น และ (5) Learning
Disruption กำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรเรียนรู้ นำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน มุ่งเน้นกำร
ปฏิบัติและกำรนำไปปรับใช้ในสถำนกำรณ์ในชีวิตจริง และเชื่อมโยงกับตลำดแรงงำนมำกขึ้น รวมถึงมีแนวโน้ม
เปลี่ยนเป็นกำรเรียนรู้แบบสหวิชำชีพและกำรเรียนรู้เชิงรุก จะได้ผลกำรวิเครำะห์ดังแสดงในโดยจะเห็นได้ว่ำ
ทักษะแห่งอนำคตสำหรับช่วงปฐมวัย มีควำมจำเป็นในกำรรองรับสถำนกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
(Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 แตกต่ำงกัน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
ทักษะที่มีควำมจำเป็นในกำรรองรับสถำนกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลก
ศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 สถำนกำรณ์ ประกอบด้วย 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) และทักษะควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและ
วัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness) ซึ่งจะเห็นได้ว่ำเป็นทักษะที่ครอบคลุมควำมสำมำรถทั้งทำง
เทคนิ ค ควำมรู้ สติปั ญญำ อำรมณ์ และสั งคมอย่ำงครบถ้ว น เตรียมให้ เด็กมีควำมเข้ำใจสภำพสั ง คมที่ มี
ควำมซับซ้อนหลำกหลำยทำงประชำกรและช่ว งวัย มีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้และใช้งำนเทคโนโลยี ได้
อย่ำงรวดเร็ว และมีควำมพร้อมสำหรับกำรเรียนและทำงำนในโลกสมัยใหม่
ทักษะที่มีควำมจำเป็นในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ในสถำนกำรณ์ส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็นประเภททักษะเกี่ยวกับกำรพัฒนำทำงอำรมณ์และสังคม เช่น ทักษะกำร
กำกับ ตัว เอง (Self-regulation) และทักษะกำรสื่ อสำร (Communication Skills) ที่มีควำมจำเป็นในกำร
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกร ช่วงวัย เทคโนโลยี และกำรเรียนรู้ ของโลก
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นสถำนกำรณ์ที่เด็กช่วงปฐมวัยต้องเผชิญเมื่อเริ่มมีปฏิสัมพันธ์ ติดต่อสื่อสำร และเข้ำสังคม
แต่บ ริ บ ทของกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงอำชีพอำจยังไม่ส่ งผลกระทบอย่ำงชัดเจน
ต่อควำมจำเป็นของทั้ง 2 ทักษะในช่วงวัยนี้ กับทักษะเกี่ยวกับกำรพัฒนำทำงสติปัญญำ ได้แก่ ทักษะกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) ซึ่งมีควำมสำคัญในกำรทำควำมเข้ำใจควำมแตกต่ำงระหว่ำงช่วงวัย
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ภำยในครอบครั ว หรื อสั งคมรอบตัว เด็ก กำรใช้งำนเทคโนโลยีโ ดยเฉพำะด้ำนสำรสนเทศและกำรสื่ อ สำร
อย่ำงเหมำะสม กำรศึกษำเพื่อสำรวจ วิเครำะห์ และทำควำมรู้จักโลก ตลอดจนกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับ
กำรเลือกเส้นทำงอำชีพแห่งอนำคตในเบื้องต้น แต่ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ระดับปฐมวัยอำจยังไม่สำมำรถรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงโครงสร้ำงของประชำกรในภำพรวมได้อย่ำงชัดเจน
ทักษะที่มีควำมจำเป็นในกำรรองรับสถำนกำรณ์ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลก
ศตวรรษที่ 21 ในบำงสถำนกำรณ์อย่ำงชัดเจน ประกอบด้วยทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ที่มีควำมจำเป็นในกำรรองรั บกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงเทคโนโลยีและอำชีพ ซึ่งมี
แนวโน้มที่ชัดเจนว่ำควำมคิดสร้ำงสรรค์จะมีควำมสำคัญมำกขึ้นเนื่องจำกเป็นควำมสำมำรถที่เทคโนโลยีและ
ปัญญำประดิษฐ์ยังไม่สำมำรถแทนที่มนุษย์ได้ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ด้ำนกำร
เรียนรู้ที่พยำยำมฝึกฝนให้เด็กได้ทดลอง มีจิตนำกำร และเปิดกว้ำงให้สร้ำงสรรค์มำกขึ้น ทักษะเกี่ยวกับควำม
ยืดหยุ่น (Flexibility) ทำงควำมคิดเพื่อรองรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงช่วงวัย กำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี และกำร
เปลี่ยนแปลงในกระบวนกำรเรียนรู้ ขณะที่กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกรและกำร
ทำงำนเป็นสถำนกำรณ์ที่ยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงเด็กช่วงปฐมวัยในมิตินี้ ทักษะกำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
และกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building) เป็นทักษะที่มีควำมเชื่อมโยงและสำมำรถพัฒนำควบคู่
กันได้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรมีปฏิสัมพันธ์และกำรเข้ำสังคมจึงมีควำมจำเป็นสำหรับรองรับกำรเปลี่ยนแปลงและ
ควำมหลำกหลำยของประชำกร ช่วงวัย และกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นบริบททำงสังคมที่ใกล้ตัวช่วงปฐมวัยมำกที่สุด
สุดท้ำยคือทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills) เป็นทักษะทำงสังคมเช่นเดียวกับทักษะกำร
สร้ำงควำมสัมพันธ์ แต่มิติทำงเทคโนโลยี เช่น เครื่องมือและช่องทำงในกำรติดต่อสื่อสำร สำมำรถส่งผลกระทบ
ต่อรูปแบบของกำรปฏิสัมพันธ์และทำงำนร่วมกับผู้อื่นมำกกว่ำ อีกทั้ง ทักษะดังกล่ำวยังมีมิติของกำรทำงำน
ซึ่งสำหรับช่วงวัยนี้ก็คื อกำรร่วมเล่นร่วมเรียนกับผู้อื่น แตกต่ำงจำกทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ครอบคลุม
บริ บ ทควำมสั ม พั น ธ์ ที่ ห ลำกหลำยกว่ ำ ท ำให้ ค วำมเชื่ อ มโยงกั บ กำรรั บ มื อ ควำมแตกต่ ำ งระหว่ ำ งช่ ว งวั ย
จึงไม่เด่นชัดเท่ำไรนัก
ทักษะที่มีควำมสำคัญสำหรับบำงบริบท ซึ่งส่วนใหญ่คือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
ของเทคโนโลยีและรูปแบบกำรเรียนรู้ ซึ่งส่งผลต่อแนวทำงกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นเหล่ำนี้ของช่วงปฐมวัย
ได้แก่ ทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy) ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ (Mathematics and
Numeracy) ควำมรู้ ทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ควำมอยำกรู้อยำกเห็ น (Curiosity) และกำร
บริหำรจัดกำรเวลำ (Time Management) ทำให้ทักษะเหล่ ำนี้มีควำมสำคัญมำกขึ้น ขยำยขอบเขตและมี
บริ บ ทในกำรเรี ย นรู้ ที่ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบไป ส่ ว นทักษะสุ ดท้ำยคือควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical
Ability) ซึ่งเป็นทักษะเชิงสนับสนุนที่สำคัญเกี่ยวกับพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย กำรเติบโต และสุขภำพ จึงสำคัญ
ต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกรที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด
อีกทั้งยังเป็นทักษะที่จำเป็นต่อกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เด็กสำมำรถเผชิญโลกกว้ำง มีปฏิ สัมพันธ์กับสิ่งต่ำง ๆ
รอบตัว ในบริบทกำรเรียนรู้ที่เน้นกำรลงมือทำและกำรปฏิบัติมำกขึ้นได้
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ตำรำงที่ 11: ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยช่วงปฐมวัย
ตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยทุ ธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 11 และ 12
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ

1
2
3
4
5
6

7
8

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ทักษะทางเทคโนโลยี
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
ทักษะทางสติปัญญา
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
ควำมยืดหยุ่น
(Flexibility)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)

Population
Disruption

Generation
Disruption

Technology
Disruption

Career
Disruption

Learning
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓
✓
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรกำกับตัวเอง
(Self-regulation)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(Collaborative Skills)
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
กำรสื่อสำร
(Communication Skills)
กำรอ่ำนออกเขียนได้
(Literacy)
ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ
(Mathematics and Numeracy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
ทักษะเชิงสนับสนุน
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ
(Physical Ability)
กำรบริหำรจัดกำรเวลำ
(Time Management)

Population
Disruption

Generation
Disruption

Technology
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

Career
Disruption

Learning
Disruption
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
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3.1.2 ช่วงวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) และวัยรุ่น (อายุ 15-21 ปี)
ตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคน
ตลอดช่วงชีวิต กำรพัฒนำในช่วงวัยเรียนอำยุตั้งแต่ 5 ถึง 14 ปี และวัยรุ่นอำยุตั้งแต่ 15 ถึง 21 ปี ครอบคลุม
ทั้งทำงกำย ใจ อำรมณ์ สั งคม และสติปั ญญำ กล่ ำวคือให้ เด็กทุกคนมีภำวะโภชนำกำรที่เหมำะสม ได้รับ
กำรปลูกฝังมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมอันดีต่ำง ๆ ทั้งควำมเป็นคนดี ควำมมีระเบียบวินัย
ควำมรั บ ผิ ดชอบต่อตนเองและส่ ว นรวม มีภูมิคุ้มกันต่อพฤติกรรมเสี่ ย ง กำรก่อปัญหำ หรืออำชญำกรรม
ได้รับกำรพัฒนำที่สอดคล้องกับควำมสำมำรถ ควำมถนัด และควำมสนใจอย่ำงเต็มที่ตำมศักยภำพ มีทักษะชีวิต
และกำรเรียนรู้ที่ส อดรั บ กับ บริบ ทในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะพื้นฐำน เช่น ทักษะกำรเรียนรู้ กำรวำงแผน
กำรคิดวิเครำะห์สังเครำะห์ กำรแก้ปัญหำที่ซับซ้อน มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนภำษำ
กำรเงิน ศิลปะ และเทคโนโลยี รวมถึงควำมเป็นพลเมืองโลก ควำมสำมำรถในกำรปรับตัว เท่ำทันกับ กำร
เปลี่ยนแปลง ควำมยืดหยุ่นทำงควำมคิด ตลอดจนทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกกำรทำงำนในอนำคต มีทักษะอำชีพ
ที่สอดคล้องกับ ควำมต้องกำรของประเทศ ควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้ อื่นภำยใต้สังคมที่มี ควำม
แตกต่ำงระหว่ำงช่วงวัยและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม เป็นต้น
กล่ำวโดยสรุปเป้ำหมำยกำรพัฒนำคนไทยช่วงวัยนี้ คือ กำรพัฒนำที่ครอบคลุมทั้งกำยใจ อำรมณ์
สังคม และสติปัญญำ ตลอดจนทักษะพื้นฐำนและทักษะที่เชื่อมโลกกำรทำงำนในอนำคตที่ส อดรับกั บโลก
ศตวรรษที่ 21 เนื่องจำกช่วงวัยนี้เป็นช่วงวัยหลักในกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนก่อนเข้ำสู่สังคม
วัยทำงำนอย่ำงเต็มตัว ประกอบกับกลไกทำงกำรศึกษำโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งระบบกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและ
กำรศึ ก ษำภำคบั ง คั บ รั บ บทบำทหน้ ำ ที่ โ ดยตรงและมี อิ ท ธิ พ ลอย่ ำ งมำกต่ อ กำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของเด็ ก
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น อีกทั้งประชำกรปัจจุบันในช่วงวัยนี้ ได้แก่ Generation Z และ Alpha ยังเกิดและเติบโต
ในสภำพแวดล้ อ มแห่ ง กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ำ งรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 อย่ำงแท้ จ ริ ง
จำกกำรศึกษำ คณะผู้ วิจัยจึงพบว่ำมีกำรศึกษำเกี่ยวกับชุดทักษะ องค์ควำมรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และจำเป็นต่อกำรพัฒนำในช่วงวัยนี้จำนวนมำก ซึ่งสำมำรถสรุปได้เป็น 32 ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future
Skill) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 โดยสำมำรถจัดเป็น 5 กลุ่ม
ทักษะหลักดังแสดงในตำรำงที่ 12
ตำรำงที่ 12: ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ลาดับ
1
2
3
4
5

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ทักษะเชิงความรู้พื้นฐาน
กำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ (Mathematics and Numeracy)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน (Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy)
88

ลาดับ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy)
ควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ (Geography)
ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ (History)
กำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
ควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ (Art)
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner)
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ (Transdisciplinary)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity )
กำรกำกับตัวเอง (Self-regulation)
ควำมอดทนอุตสำหะ (Persistency and Patience)
ควำมรับผิดชอบและกำรรู้รับผิด (Responsibility and Accountability)
ทักษะทางสติปัญญา
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking)
กำรตัดสินใจ (Decision-making)
กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
กำรสื่อสำร (Communication Skills)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building)
กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย (Cross-cultural Competence)
กำรปรับตัว (Adaptability)
ควำมยืดหยุ่น (Flexibility)
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
กำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน (Self-efficacy)
ทักษะเชิงปฏิบัติและกายภาพ
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability)
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3.1.2.1 ทักษะเชิงความรู้พื้นฐาน
ทักษะและองค์ควำมรู้ในสำระวิชำหลัก อำทิ ทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy) และควำมรู้ทำง
ภำษำทั้งภำษำไทยและภำษำสำกลของโลก ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ (Mathematics and
Numeracy) ควำมรู้ ท ำงวิ ท ยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ภู มิ ศ ำสตร์ (Geography) ประวั ติ ศ ำสตร์
(History) และควำมสำมำรถทำงศิ ล ปะ (Art) ยั ง คงมี ค วำมส ำคั ญ ส ำหรั บ กำรพั ฒ นำช่ ว งวั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น
แต่เพื่อปรับให้สอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ จึงต้องมีกำรผสมผสำนและสอดแทรกทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 เพื่อขยำยขอบเขตของแต่ละรำยวิชำ (วิจำรณ์ พำนิช, 2555) ยกตัวอย่ำงเช่น ทักษะควำมเข้ำใจ
และกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งกลำยเป็นขอบเขตใหม่ของทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้
แทนควำมหมำยเดิ ม ที่ อ ยู่ บ นพื้ น ฐำนของสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เ ป็ น หลั ก (Burn and Durran, 2007) ควำมรู้ ท ำง
เศรษฐศำสตร์ แ ละกำรเงิ น (Economic and Financial Literacy) กั บ ควำมรู้ ท ำงธุ ร กิ จ และกำรเป็ น
ผู้ ป ระกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy) เป็นทักษะพื้นฐำนในกำรประกอบอำชีพแห่ง
อนำคต จึงเริ่มมีกำรเรียนรู้ตั้งแต่ช่วงวัยเรียนเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้เด็กสำมำรถประกอบอำชีพเสริมหรือเข้ำ
สู่บริบทกำรทำงำนได้เร็วขึ้น รองรับโครงสร้ำงอำชีพในโลกยุคใหม่และตอบโจทย์ปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำน
ซึ่ ง มี แ นวโน้ ม จะเกิ ด ขึ้ น อย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด (Bakhshi et al., 2017; สมบั ติ นพรั ก , 2563) ควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Literacy) และสุ ข ภำพ (Health Literacy) ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ช ำ
วิทยำศำสตร์ที่ควรเน้นย้ำมำกขึ้นเพื่อรองรับอนำคต ดังเช่นปัญหำภำวะโลกร้อนและกำรแพร่ระบำดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ 2019 ซึ่งเป็นตั วอย่ำงสถำนกำรณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมจำเป็นชัดเจนในกำรส่งเสริมควำม
เข้ำใจในสำขำดังกล่ำว รวมทั้งควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) และควำมรู้ด้ำนกำรเป็น
พลเมืองที่ดี (Civic Literacy) โดยเฉพำะกำรเป็นพลเมืองโลก ซึ่งมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งในยุคโลกำภิวั ตน์ที่โลก
ทั้งโลกเชื่อมต่อกัน เขตแดนทำงกำยภำพเบำบำงลง และสร้ำงมิติใหม่ของควำมเป็นชำติและกำรรวมกลุ่มทำง
สังคม ซึ่งได้พลิกโฉมบริบทของวิชำด้ำนสังคมศึกษำไปอย่ำงสิ้นเชิง (สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ, 2561)
3.1.2.2 ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ทำให้คนทุกช่วงวัยต้องพัฒ นำ
ตัวเองอย่ำงไม่หยุดยั้งเพื่อก้ำวให้ทันกำรเปลี่ยนแปลงทั้งทำงสังคมและทำงเทคโนโลยี ทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของตนเองจึงมีควำมสำคัญอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะสำหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นซึ่งมีบทบำทหลักคือ
กำรเรียนรู้และพัฒนำตัวเอง กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) ที่มีควำมกระตือรือร้นและลงมือทำเป็น
ทักษะแห่งอนำคตที่จำเป็นอย่ำงมำกในทักษะกลุ่มนี้ เพรำะกำรเรียนกำรสอนยุคใหม่มีแนวโน้มไปสู่กำรมีผู้เรียน
เป็นศูนย์กลำงและไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่ำนั้น (ถนอมพร เลำหจรัสแสง, 2561; วิชัย วงษ์ใหญ่ และ
มำรุ ต พัฒ นำผล, 2562; สมบั ติ นพรั ก , 2563) จึงต้องอำศัยกำรเรียนรู้ด้ว ยตนเองผ่ ำนสื่ อต่ ำง ๆ มำกขึ้ น
ตำมไปด้วย ควำมสำมำรถในกำรตั้งเป้ ำหมำยกำรเรียนรู้ ตกผลึกควำมคิด และเป็นผู้ลงมือหรือร่วมลงมื อ
ตัดสินใจเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ของตนมำกกว่ำเป็นผู้รับเพียงอย่ำงเดียว จึงเป็นทักษะที่จำเป็นเพื่อให้เด็กพัฒนำ
ผ่ ำ นกำรเรี ย นรู้ ใ นรู ป แบบนี้ ไ ด้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ (OECD, 2019) ทั ก ษะอี ก ประกำรหนึ่ ง ที่ ส ำคั ญ ก็ คื อ
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กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ (Transdisciplinary) ดังที่กล่ำวไว้ว่ำโครงสร้ ำงทำงสังคม อำชีพ ตลอดจนกำรเรียนรู้
มีลักษณะที่ซับซ้อน ผสมผสำน และเชื่อมโยงหลำกหลำยมิติเข้ำด้วยกัน ดังนั้นควำมสำมำรถในกำรประยุกต์
ใช้ควำมรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและประสบกำรณ์จำกกำรปฏิบัติ จำกหลำยแขนงวิชำเข้ำด้วยกันเพื่อทำควำมเข้ำใจ
หรือนำไปใช้งำนอย่ำงเหมำะสม (Helmane and Briska, 2017) จึงจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับกำรพัฒนำกำร
เรียนรู้ของช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นในโลกศตวรรษที่ 21
นอกจำก 2 ทักษะหลักข้ำงต้น ควำมสำมำรถและคุณลั กษณะอื่น ๆ อำทิ ควำมอยำกรู้อยำกเห็ น
(Curiosity) ต้ อ งกำรแสวงหำควำมรู้ แ ละข้ อ มู ล ใหม่ ควำมสำมำรถในกำรก ำกั บ กำรเรี ย นรู้ ข องตั ว เอง
(Self-regulation) รู้จักและเข้ำใจแนวทำงกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมกับตน สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนรู้
ของตัวเอง มีควำมอดทนอุตสำหะ (Persistency and Patience) ไม่ย่อท้อต่อควำมยำกลำบำก ตลอดจนมี
ควำมรั บ ผิ ด ชอบในหน้ ำ ที่ แ ละรู้ รั บ ผิ ด ในผลกำรกระท ำของตน (Responsibility and Accountability)
ล้วนเป็นทักษะที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำงมีประสิทธิภำพได้ (Lamb, Maire and
Doecke, 2017; OECD, 2019)
3.1.2.3 ทักษะทางสติปัญญา
ทักษะทำงสติปั ญญำเป็น กลุ่ มทักษะจำเป็นแห่ งอนำคตที่ต้องได้ รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตั้ ง แต่
ช่ว งปฐมวัย โดยกำรพัฒ นำที่เกี่ย วข้องกับ ทักษะเชิงควำมรู้และกำรรู้คิดส ำหรับช่ว งวัยเรียน /วัยรุ่นนี้จะมี
ควำมลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น ทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรรู้คิดตัวเอง (Metacognition) เช่น กำรตระหนักรู้กำรเรียนรู้
ของตนเองซึ่งเป็นทักษะส่วนหนึ่งของกำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) ที่กล่ำวไปก่อนหน้ำ เป็นหนึ่งใน
ทักษะทำงสติปัญญำที่สำคัญมำกสำหรับกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นเป้ำหมำยที่สำคัญสำหรับกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพรำะสำมำรถนำไปสู่กำรประยุกต์ใช้เทคนิคกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์ที่ แตกต่ำงกันได้ (OECD,
2019) นอกจำกนั้ น ยั ง มี ทั กษะกำรคิ ดเชิ งสร้ ำงสรรค์ (Creative Thinking) พัฒ นำให้ เด็ก เปิ ดรั บมุ ม มองที่
แปลกใหม่ รู้ จั ก ปรั บ ปรุ งและสร้ ำงแนวคิด ใหม่ที่ห ลำกหลำย สร้ำงสรรค์แนวคิดให้ กลำยเป็นนวัตกรรมที่
เป็นรูปธรรม มักกล่ำวคู่กันกับทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) พัฒนำให้เด็กเปิดใจกว้ำง
ยอมรับควำมคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่ำง พิจำรณำและประเมินควำมถูกต้องและสมเหตุสมผลของข้อมูลก่อน
เชื่อหรือตัดสินใจกระทำสิ่งต่ำง ๆ (Lamp et al., 2017) ซึ่งทั้งสองเป็นทักษะแห่งอนำคตที่มีควำมจำเป็นอย่ำง
ยิ่งสำหรับกำรเติบโตเป็นคนที่มีคุณภำพในโลกศตวรรษที่ 21 ที่ต้องกลั่นกรองข้อมูลข่ำวสำรปริมำณมหำศำล
สร้ ำ งสรรค์ วิ ธี แ ก้ ปั ญ หำรู ป แบบใหม่ ๆ ซึ่ ง เกิ ด จำกควำมซั บ ซ้ อ นของโครงสร้ ำ งสั ง คมที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยควำม
หลำกหลำยทำงวั ฒ นธรรมและควำมเชื่ อ และควำมก้ ำ วหน้ ำ ทำงเทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย อย่ ำ งไรก็ ตำม
ควำมสำมำรถในกำรคิ ด อย่ ำ งสร้ ำ งสรรค์ แ ละมี วิ จ ำรณญำณไม่ ไ ด้ เ ป็ น เพี ย งกระบวนกำรทำงปั ญ ญำ
เพียงอย่ำงเดียว แต่มีทักษะและคุณลักษณะอื่นเป็นส่วนประกอบด้วย เช่น ควำมอยำกรู้อยำกเห็น ควำมใจ
กว้ำง ควำมอดทน กำรมีแรงจู งใจ และควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ ยง เป็นต้น (Lamb et al., 2017)
นอกจำกนั้นทั้ง 2 ทักษะยังมีควำมเชื่อมโยงกับทักษะทำงปัญญำอื่น ๆ ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับช่วงวัยเรียน/
วัย รุ่ น เพื่อรองรั บ ควำมเปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะในกำร
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แก้ปัญหำ (Problem-solving) และทักษะในกำรตัดสินใจ (Decision-making) ให้เด็กสำมำรถคิดอย่ำงเป็น
ระบบ จัดลำดับควำมสำคัญ วิเครำะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลต่ำง ๆ มำใช้ประกอบกำรตัดสินใจและแก้ปัญหำ
ที่ซับซ้อนหรือไม่คุ้นเคยได้อย่ำงเหมำะสมและสร้ำงสรรค์ ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำยหรือวิธีกำรแตกต่ำงจำก
ที่เคยมีมำ (Lamb et al., 2017; เคน เคย์, 2556)
3.1.2.4 ทักษะทางอารมณ์และสังคม
เช่นเดียวกับทักษะทำงสติปัญญำ ทักษะทำงอำรมณ์และสังคมเป็นอีกหนึ่งกลุ่มทักษะจำเป็นที่ต้อง
ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเอำตัวรอดในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งเต็มไปกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
(Disruption) ในหลำยมิ ติ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กำรเปลี่ ย นแปลงทำงสั ง คมและประชำกร กำรเปลี่ ย นแปลงทำง
เทคโนโลยี ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำและอำชีพ (OECD, 2019) ทักษะในกลุ่มนี้ที่สำคัญสำหรับ
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นประกอบด้วย ทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรควำมคิด ควำมรู้สึก และพฤติกรรมของตัวเอง
เช่น กำรกำกับตัวเอง (Self-regulation) มีควำมยืดหยุ่น (Flexibility) ควำมอดทน (Patience) และควำม
รับผิดชอบ (Responsibility) ต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคมในฐำนะพลเมือง รวมทั้งมีควำมมั่นคงทำงอำรมณ์และ
จิตใจ รับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน (Self-efficacy) และทักษะที่เกี่ยวข้องกับกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น
เช่ น กำรเข้ ำ ใจผู้ อื่ น (Empathy) กำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ ( Relationship Building) กำรสื่ อ สำร
(Communication Skills) กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills) และเนื่องจำกสังคมในโลกศตวรรษ
ที่ 21 มีควำมหลำกหลำยทำงวัฒ นธรรม ควำมคิด ควำมเชื่อทั้งจำกควำมแตกต่ำงทำงเชื้อชำติ ช่วงวัย ฯลฯ
ทำให้กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย (Cross-cultural Competence) มีควำมสำคัญมำกขึ้นใน
กำรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทักษะทำงอำรมณ์และสังคมทักษะสุดท้ำยของช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ซึ่งสำคัญที่สุดก็
คือควำมสำมำรถในกำรทำควำมเข้ำใจ เรียนรู้ และปรับตัว (Adaptability) ให้เข้ำกับโครงสร้ำงและบริบท
สังคม เทคโนโลยี กำรเรียนรู้ และอำชีพรูปแบบใหม่ได้
3.1.2.5 ทักษะเชิงปฏิบัติและกายภาพ
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability) เป็นทักษะจำเป็นที่ยังสำมำรถพัฒนำได้ในช่ว งวัยนี้
อีกทั้งยังสำมำรถพัฒนำได้อย่ำงหลำกหลำยมำกกว่ำช่ว งปฐมวัยอีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำในมิติ ข อง
ควำมสำมำรถในกำรเคลื่อนไหวและทักษะทำงกำย ควำมแข็งแรง ยืดหยุ่น และทนทำนของร่ำงกำย ตลอดจน
กำรเล่นกีฬำ หรือในมิติของควำมสำมำรถในกำรใช้งำนอุปกรณ์ เครื่องจักร เทคโนโลยีกำรสื่อสำร เครื่องดนตรี
ศิลปะ และทักษะชีวิตอื่น ๆ เช่น กำรแต่งกำย กำรประกอบอำหำร และกำรรักษำควำมสะอำด ฯลฯ (OECD,
2019) ทั ก ษะเชิ ง ปฏิ บั ติ แ ละกำยภำพเหล่ ำ นี้ จ ะมี ส่ ว นช่ ว ยสนั บ สนุ น กำรพั ฒ นำทั ก ษะทำงสติ ปั ญ ญำ
กระบวนกำรคิด กำรทำงำน กำรเข้ำสังคม และบ่มเพำะลักษณะนิสัยและสุขภำวะที่ดีให้เด็กช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภำพในอนำคต
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จำกทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ทั้ง 32 ทักษะของคนไทยช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น (อำยุ 521 ปี) เมื่อนำมำวิเครำะห์ร่วมกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ที่
ได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ จะได้ผลกำรวิเครำะห์ดังแสดงในตำรำงที่ 13 ซึ่งมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
ทักษะที่มีควำมจำเป็นในกำรรองรับทั้ง 5 สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
ของโลกศตวรรษที่ 21 ที่จำแนกในกำรศึกษำครั้งนี้ ประกอบด้วยทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยี
(Digital Literacy) ซึ่งเป็นควำมรู้พื้นฐำนในโลกใหม่เพื่อให้เด็กเท่ำทันและใช้เทคโนโลยีซึ่งกลำยเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจำวันได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) เพื่อตอบโจทย์กำรพัฒ นำ
ตัวเองอยู่ตลอดเวลำให้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ ในอนำคต ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)
เพื่อสำมำรถรับมือกับปัญหำอุปสรรคใหม่ ๆ รูปแบบต่ำง ๆ ภำยใต้สถำนกำรณ์ที่มีควำมผันผวนเปลี่ยนแปลง
รวดเร็ ว ทั ก ษะกำรสื่ อ สำร (Communication Skills) อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพซึ่ ง จ ำเป็ น อย่ ำ งมำกในกำร
ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนไม่ว่ำในบริบทกำรเรียน กำรทำงำน หรือกำรใช้ชีวิต และทักษะกำรปรับตัว (Adaptability)
เพื่อสำมำรถอยู่ร่วมกับกำรเปลี่ยนแปลงและเอำตัวรอดในสถำนกำรณ์ที่ไม่คุ้นเคยได้เป็นอย่ำงดี
ทักษะที่มีควำมสำคัญมำกไม่แพ้กันแต่ควำมเชื่อมโยงในบำงสถำนกำรณ์อำจไม่เด่นชัดเท่ำ ทั้ง 5 ทักษะ
ข้ำงต้น ประกอบด้วยกลุ่มทักษะทำงสังคมอย่ำงทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills) และ
ทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building) ซึ่งจำเป็นต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
(Disruption) ทำงประชำกร เทคโนโลยี และกำรเรียนรู้เหมือนกั น แต่ทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นจะมีบริบท
ของกำรทำงำนที่ชัดเจนกว่ำ จึงมองเห็นควำมจำเป็นต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
ทำงอำชีพและกำรทำงำนที่เน้นกำรทำงำนเป็นทีมมำกขึ้น ขณะที่ทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์จะเน้นบริบท
กำรเข้ำสังคมและมีปฏิสัมพันธ์โดยทั่วไป จึงเห็นควำมเชื่อมโยงกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
ของช่วงวัย ที่ทำให้เกิดควำมแตกต่ำงทำงควำมคิดควำมเชื่อระหว่ำงคนในยุคสมัยที่แตกต่ำงกัน ซึ่งอำจส่งผลต่อ
ควำมเข้ำใจและกำรรักษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน มำกกว่ำ ต่อมำคือทักษะกำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่
หลำกหลำย (Cross-cultural Competence) และทักษะควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
ซึ่งมีควำมจำเป็นในกำรทำควำมเข้ำใจโลกสมัยใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจำกกระแสโลกำภิวัตน์และกำรพัฒนำทำง
เทคโนโลยี ทำให้ทั่วโลกเชื่อมต่อกันและเกิด กำรแลกเปลี่ยนทรัพยำกร กำลังคน และวัฒนธรรม ทั้ง 2 ทักษะนี้
จึ ง มี ค วำมส ำคั ญ ต่ อ กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มช่ ว งวั ย เรี ย น/วั ย รุ่ น ส ำหรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว
(Disruption) ทำงประชำกร เทคโนโลยี และกำรเรียนรู้ในมิติที่คล้ำยคลึงกัน แต่ทักษะกำรปรับตัวให้เข้ำกับ
วัฒนธรรมที่หลำกหลำยครอบคลุมกำรรับมือเกี่ยวกับควำมแตกต่ำงทำงควำมคิด ควำมเชื่อ และประสบกำรณ์
ระหว่ำงช่วงวัยด้วย ขณะที่ทักษะควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลกมีแนวโน้มจำเป็นต่อกำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงอำชีพที่จะเปิดกว้ำงมำกขึ้นเนื่องจำกข้อจำกัดทำงเขตแดนเชิงกำยภำพลดลง ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking) ทั ก ษะกำรคิ ด อย่ ำ งมี วิ จ ำรณญำณ (Critical Thinking) และทั ก ษะกำรตั ด สิ น ใจ
(Decision-making) เป็นกลุ่มทักษะเกี่ยวกับกำรพัฒนำเชิงสติปัญญำที่มีควำมสำคัญพอ ๆ กัน เพื่อสำมำรถ
ใช้งำนเทคโนโลยี พัฒนำกำรเรียนรู้ และเตรียมควำมพร้อมสำหรับอำชีพแห่งอนำคตได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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นอกจำกนั้น กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกรเป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำร
สร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมต่ำง ๆ จึงทำให้กำรพัฒนำทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์มีควำมสำคัญต่อกำร
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงโครงสร้ำงประชำกรด้วย ขณะที่ควำมขัดแย้งจำกควำม
แตกต่ำงระหว่ำงช่วงวัยเรียกร้องทักษะทำงกำรคิดในมิติของกำรมีวิจำรณญำณและกำรตัดสินใจอย่ำงเหมำะสม
เพื่อบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งและอยู่ร่วมกันท่ำมกลำงควำมแตกต่ำงได้อย่ำงเหมำะสม สุดท้ำยคือทักษะกำร
กำกับตัวเอง (Self-regulation) ทั้งในแง่กำรกำกับแรงจูงใจและกระบวนกำรเรียนรู้ของตนเอง และในแง่ของ
กำรควบคู่อำรมณ์ กำรแสดงออก และพฤติกรรมของช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น มีควำมจำเป็นต่อกำรรองรับกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกรและช่วงวัยที่ทำให้เกิดควำมหลำกหลำยและซับซ้อนใน
ปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงเทคโนโลยี ที่ทำให้เกิดกำรปฏิสัมพันธ์
ทั้ ง ในโลกแห่ ง ควำมเป็ น จริ ง และโลกเสมื อ นซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงบริ บ ท รู ป แบบ และควำมเหมำะสมในกำร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สำรและกำรแสดงออกไป และที่ ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ เพื่ อ รองรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว
(Disruption) ทำงกำรเรียนรู้ที่มีแนวโน้มไปสู่กำรเรียนรู้ทำงออนไลน์และกำรเรียนรู้ด้วยตนเองมำกขึ้น ซึ่งต้อง
อำศัยทักษะในกำรกำกับตัวเองของผู้เรียนอย่ำงมำกตำมไปด้วย
ทักษะแห่งอนำคตที่อำจมีควำมจำเป็นรองลงมำ ประกอบด้วยคุณลักษณะเสริมที่ พึงประสงค์สำหรับ
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น อำทิ ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity) และควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ
(Transdisciplinary) ให้เด็กวัยเรียน/วัยรุ่นรู้จักเปิดกว้ำง แสวงหำควำมรู้ใหม่ และสำมำรถเชื่อมโยงผสมสำน
ศำสตร์ข้ำมสำขำเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจอย่ำงรอบด้ำน มีควำมจำเป็นในกำรรองรับกำรเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว
(Disruption) ทั้งทำงเทคโนโลยี ในบริบทกำรเรียนรู้ และกำรทำงำนซึ่งล้วนมีลักษณะของกำรหลอมรวมและ
บูรณำกำรมำกขึ้น ควำมอดทนอุตสำหะ (Persistency and Patience) และกำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy) เป็น
2 คุณลักษณะซึ่งช่วยสนับสนุนให้ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นอยู่ในสังคมสมัยใหม่ที่มีควำมหลำกหลำยและอำจมีควำม
ยำกลำบำกในรูปแบบต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีสติ ปรับตัวได้อย่ำงเหมำะสม และยังเป็นประโยชน์ต่อกำรเข้ำสังคมและ
ควำมก้ำวหน้ ำในกำรเรี ย นรู้ ในฐำนะนั กเรี ยนด้ว ย ควำมรับผิ ดชอบและกำรรู้รับผิ ด (Responsibility and
Accountability) ในระยะสั้น กำรปลูกฝังเกี่ยวกำรมีควำมรับผิดชอบในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นมีควำมจำเป็นต่อ
กำรเรียนรู้ด้วยกำรกำกับตัวเองรูปแบบต่ำง ๆ และในระยะยำว กำรลดลงของประชำกรและกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงเทคโนโลยีมีแนวโน้มส่งผลให้ภำระรับผิดชอบของประชำกรวัยแรงงำนใน
อนำคตเพิ่มขึ้น ควำมรับผิดชอบที่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นที่ต้องแบกรับต่อสังคมในอนำคตจึงมีน้ำหนักและมีบทบำท
ที่ห ลำกหลำยยิ่ ง ขึ้น และควำมยื ดหยุ่ น (Flexibility) เพื่อปรั บตัว ให้ เ ข้ ำ กับสั ง คมที่มีช่ ว งวั ย ที่ห ลำกหลำย
เทคโนโลยีที่เข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน ตลอดจนรูปแบบและทำงเลือกในกำรเรียนรู้ใหม่ นอกจำก
คุณลักษณะสำคัญข้ำงต้น ยังมี ทักษะเชิงควำมรู้พื้นฐำนต่ำง ๆ ซึ่งมีควำมจำเป็น ต่อกำรรองรับสถำนกำรณ์
แตกต่ำงกันไป เช่น ทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy) ซึ่งมีขอบเขตที่เปลี่ยนแปลงไปจำกกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกร เทคโนโลยี และกำรเรียนรู้ ทำให้เด็กวัยเรียน/วัยรุ่นต้องเรียนรู้
ภำษำสำกลของโลกเพิ่มเติมจำกภำษำแม่ มีควำมรู้ทำงเทคโนโลยีซึ่งเป็นควำมรู้พื้นฐำนใหม่ ใช้ภำษำได้อย่ำง
เหมำะสมตำมบริ บ ทและช่ อ งทำงกำรสื่ อ สำร ทั ก ษะและควำมรู้ ท ำงคณิ ต ศำสตร์ แ ละกำรค ำนวณ
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(Mathematics and Numeracy) มีควำมจำเป็นเพื่อรองรับกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยี อำชีพ และกำรเรียนใน
อนำคต เนื่องจำกเป็นควำมรู้พื้นฐำนที่สำมำรถต่อยอดควำมสำมำรถเฉพำะทำงที่สำคัญในโลกแห่งนวัตกรรม
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน (Economic and Financial Literacy) และควำมรู้ทำงธุรกิจและกำร
เป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy) ซึ่งเป็นควำมรู้พื้นฐำน 2 สำขำสำคัญ ในกำร
ดำรงชีพภำยใต้บ ริ บ ทกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกร เทคโนโลยี และอำชีพ
ซึ่งก่อให้เกิดสภำพเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
ส่ ว นทั ก ษะเชิ ง ควำมรู้ พื้ น ฐำนอื่ น ๆ มี ค วำมจ ำเป็ น ในบำงบริ บ ทกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว
(Disruption) ที่แตกต่ำงกันไป เช่น ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) มีควำมจำเป็นในกำรรองรับ
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรต่อยอด
ทักษะและองค์ควำมรู้ในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งให้คุณค่ำและน้ำหนักด้ำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมอย่ำงมำก
ควำมรู้ เกี่ย วกับ สิ่ ง แวดล้ อม (Environmental Literacy) เพื่อตระหนัก และหำแนวทำงกำรแก้ปั ญหำทำง
สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับอิทธิพลจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกรและควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยี ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy) เพื่อมีควำมรู้พื้นฐำนในกำรดูแลสุขอนำมัยของ
ตนเองและคนรอบข้ำง ซึ่งเป็นทักษะที่มีควำมสำคัญมำกขึ้นจำกกำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุและมีประชำกรวัย
เด็กลดลง รวมถึงกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ควำมสำมำรถทำงศิลปะ (Art) ซึ่งเป็นทักษะที่ได้รับ
ควำมสำคัญมำกขึ้นในกำรเรียนและกำรอำชีพเนื่องจำกเป็นกลุ่มทักษะที่คนยังไม่ถูกแทนที่ด้ วยเครื่องจักรและ
คอมพิวเตอร์ได้โดยง่ำย และทักษะกำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ซึ่งมีควำมจำเป็นต่อกำรรองรับสภำพ
สังคมสมัยใหม่ที่มีโครงสร้ำงสังคมแตกต่ำงไปจำกเดิมจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำง
ประชำกรและกำรอยู่ร่วมกันของช่วงวัยที่หลำกหลำย เพื่อให้เด็กวัยเรียน/วัยรุ่นตระหนักถึงควำมรับผิดชอบ
และบทบำทหน้ำที่ของตนในฐำนะพลเมือง ทั้งพลเมืองโลกและประเทศ เพื่อขับเคลื่อนสังคมต่อไปในอนำคต
สุดท้ำยคือทักษะที่มีควำมจำเป็นในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) เฉพำะใน
บำงบริบท เช่น ควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์ (Geography) ที่จำเป็นสำหรับ รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
(Disruption) ทำงโครงสร้ำงประชำกร ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ (History) เพื่อทำควำมเข้ำใจและสำมำรถ
รับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ยุคสมัย รวมถึงกำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถ
ของตน (Self-efficacy) และควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability) ซึ่งมีส่วนช่วยสำคัญในกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ ๆ ในอนำคต ซึ่งเป็นบทบำทหลักของช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
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ตำรำงที่ 13: ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยทุ ธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 11 และ 12
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ทักษะเชิงความรู้พื้นฐาน
กำรอ่ำนออกเขียนได้
(Literacy)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ
(Mathematics and Numeracy)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
(Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ
(Health Literacy)

Population
Disruption

Generation
Disruption

✓
✓

Technology
Disruption

Career
Disruption

✓
✓

Learning
Disruption
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ
9
10
11
12
13

14
15
16
17

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ควำมรู้ทำงภูมิศำสตร์
(Geography)
ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์
(History)
กำรเป็นพลเมืองที่ดี
(Civic Literacy)
ควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก
(Global Awareness)
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ
(Art)
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก
(Active Learner)
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ
(Transdisciplinary)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity)
กำรกำกับตัวเอง
(Self-regulation)

Population
Disruption

Generation
Disruption

Technology
Disruption

Career
Disruption

Learning
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ
18
19

20
21
22
23

24
25
26

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ควำมอดทนอุตสำหะ
(Persistency and Patience)
ควำมรับผิดชอบและกำรรู้รับผิด
(Responsibility and Accountability)
ทักษะทางสติปัญญา
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
กำรตัดสินใจ
(Decision-making)
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
กำรสื่อสำร
(Communication Skills)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(Collaborative Skills)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)

Population
Disruption

Generation
Disruption

✓

✓

Technology
Disruption

Career
Disruption

Learning
Disruption
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ
27
28
29
30
31

32

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
(Cross-cultural Competence)
กำรปรับตัว
(Adaptability)
ควำมยืดหยุ่น
(Flexibility)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)
กำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน
(Self-efficacy)
ทักษะเชิงปฏิบัติและกายภาพ
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ
(Physical Ability)

Population
Disruption

Generation
Disruption

Technology
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Career
Disruption

Learning
Disruption
✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

หมำยเหตุ: เป็นผลกำรศึกษำของคณะผู้วิจัย โดยพิจำรณำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
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3.1.3 ช่วงวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)
ตำมแผนกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยในช่วงวัยแรงงำน จำกแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ.
2561-2580) ประเด็นที่ 11 กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ สำมำรถสรุปได้ว่ำจะเริ่มนับตั้งแต่อำยุประมำณ 15 ปี
ที่ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นบำงส่วนเริ่ มเข้ำสู่ร ะบบแรงงำน จนถึงอำยุ 59 ปี โดยกำรพัฒนำจะเน้นกำรยกระดับ
ศักยภำพ ทักษะ ควำมรู้ และสมรรถนะแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน ได้รับควำมคุ้มครองด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกฎหมำยแรงงำน
ตำมหลักกำรทำงำนที่มีคุณค่ำเพื่อสร้ำงผลิตภำพเพิ่มให้แก่ประเทศ มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะทำงกำร
เงิ น สำมำรถบริ ห ำรจั ด กำรและวำงแผนกำรเงิ น กำรออมของตนและรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ครอบครั ว ได้
โดยได้รับโอกำสในกำรเข้ำถึงแหล่งทุนในกำรประกอบอำชีพและมีระบบสนับสนุนกำรออมที่มั่นคง มีวัฒนธรรม
กำรทำงำนที่พึงประสงค์มีระบบและกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรส่งเสริมควำมรู้ ทักษะฝีมือ ควำมชำนำญ
พิเศษ กำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ และกำรพัฒนำต่อยอดควำมรู้ในกำรสร้ำงสรรค์งำนใหม่ ๆ รวมทั้งมีนโยบำย
และมำตรกำร เช่น กำรขยำยอำยุกำรทำงำน กำรสร้ำงศักยภำพแก่ผู้เคยกระทำผิดให้สำมำรถประกอบอำชีพได้
กำรดึงดูดกลุ่มผู้มีศักยภำพสูง ควำมสำมำรถพิเศษ และผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศให้มำสร้ำงและพัฒนำ
ประเทศทั้งในรูปแบบกำรทำงำนชั่วครำวและถำวร เพื่อบริหำรจัดกำรแรงงำนให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ตลำดและเหมำะสมตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำในช่วงระยะเวลำต่ำง ๆ
กล่ ำวโดยสรุ ป เป้ ำหมำยกำรพัฒ นำคนไทยช่ว งวัยแรงงำนนี้ คือ กำรพัฒ นำโดยเน้นกำรยกระดับ
ศักยภำพ ทักษะ ควำมรู้ และสมรรถนะแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำร
ของตลำดแรงงำน ได้รับควำมคุ้มครองด้ำนอำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัยในกำรทำงำน และกฎหมำยแรงงำน
ตำมหลักกำรทำงำนที่มีคุณค่ำเพื่อสร้ำงผลิตภำพเพิ่มให้แก่ประเทศ ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำรวบรวม วิเครำะห์ และ
ประมวลเอกสำร งำนวิจัยต่ำง ๆ คณะผู้วิจัยสรุปได้ว่ำ มีทักษะแห่งอนำคต 23 ทักษะที่จำเป็นสำหรับช่วงวัย
แรงงำน ในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ต่ำง ๆ ของโลกศตวรรษที่ 21
ซึง่ สำมำรถจัดเป็นกลุ่มได้ 6 กลุ่ม รำยละเอียดดังแสดงในตำรำงที่ 14
ตำรำงที่ 14: ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับช่วงวัยแรงงำน
ลาดับ
1
2
3
4
5

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยแรงงาน
ทักษะทางสติปัญญา
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building)
100

ลาดับ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยแรงงาน
กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย (Cross-cultural Competence)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness)
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
ควำมยืดหยุ่น (Flexibility)
กำรปรับตัว (Adaptability)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence)
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
กำรสื่อสำรทำงธุรกิจ (Business Communication)
ทักษะทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ (Mathematics and Numeracy)
ทักษะทำงเทคโนโลยี (Technological Skills)
ทักษะทำงวิศวกรรม (Engineering Skills)
ทักษะเชิงความรู้
กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner)
ควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน (Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy)
ทักษะเชิงสนับสนุน
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ (Transdisciplinary)

หมำยเหตุ: เป็นผลกำรศึกษำของคณะผู้วิจัย โดยพิจำรณำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill)
ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

3.1.3.1 ทักษะทางสติปัญญา
ทักษะทำงสติปัญญำ เป็นกลุ่มทักษะที่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพำะช่วงวัย
แรงงำน ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) มีควำมละเอียดที่มำกขึ้น ประกอบไปด้ว ย
ทักษะกำรคิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking) ซึ่งรวมไปถึงทักษะกำรวิเครำะห์ด้วยควำมเฉียบแหลมทำงธุรกิจ
(Analytics Skills with Business Acumen) ที่ เ ป็ น หนึ่ ง ในกำรพั ฒ นำทั ก ษะ/กำรเพิ่ ม ทั ก ษะใหม่ ใ นญี่ ปุ่ น
(Ikeda, 2018) ทักษะกำรให้เหตุผล (Reasoning) และทักษะกำรคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking)
รวมถึงควำมรู้เรื่องระบบ โปรแกรม กำรออกแบบซอฟแวร์ กำรใช้งำนและควำมเข้ำใจข้อมูล ควำมสำมำรถ
ในกำรแปลข้อมูลจำนวนมหำศำลให้เป็นแนวคิดนำมธรรมและเข้ำใจกำรใช้เหตุผลจำกข้อมูล (Davies, 2020)
และทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) ซึ่งเป็นทักษะทำงปัญญำขั้นสูงที่เป็นที่ต้องกำรในองค์กรต่ำง ๆ
101

รวมไปถึ ง ทั ก ษะกำรคิ ด เชิ ง สร้ ำ งสรรค์ (Creative Thinking) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยกำรคิ ด เชิ ง นวั ต กรรม
(Innovative Thinking) กำรคิดไอเดีย ใหม่ ๆ (Fluency of Idea) กำรคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
และกำรเป็นต้นแบบควำมคิดที่มีเอกลั กษณ์ (Originality) ผู้สมัครงำนที่สำมำรถแสดงให้เห็นถึงทักษะทำง
ปั ญ ญำ (Cognitive Skills) ขั้ น สู ง มี ค วำมคิ ด สร้ ำ งสรรค์ (Creativity) มี ค วำมสำมำรถในกำรประมวลผล
สำรสนเทศที่ซับซ้อน และมีควำมสำมำรถในกำรนำไปปรับใช้ เมื่อรวมกับกำรเป็นคนที่น่ำคบหำ น่ำชื่นชอบ
จะสำมำรถคำดกำรณ์ได้ว่ำจะประสบควำมสำเร็จอย่ำงยิ่งในอำชีพตลอดไป (Manpower Group, 2019)
3.1.3.2 ทักษะทางอารมณ์และสังคม
ในยุคของกำรปฏิวัติทักษะและเทคโนโลยี ที่ควำมต้องกำรทักษะเปลี่ยนแปลงไป ทักษะทำงอำรมณ์
และสังคม หรือ Soft Skills ถือเป็นจุดแข็งของมนุษย์และเป็นทักษะของแรงงำนที่ผู้ประกอบกำรต้องกำรมำก
ที่สุด หนึ่งในทักษะกลุ่มนี้ คือ ทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills) ซึง่ เป็นทักษะ Soft Skills
แบบดั้งเดิม แต่ในโลกศตวรรษที่ 21 ที่มีกำรพัฒนำทำงเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดด จึงต้องมีกำรเสริมสร้ำง
ทักษะดังกล่ำวในบริบทที่เฉพำะทำงมำกขึ้น อย่ำงทักษะควำมสำมำรถในกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่นในสภำวะกำร
ทำงำนบนโลกเสมือน (Virtual Collaboration) เป็นควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิผล ผลักดัน
กำรมีส่วนร่วมและแสดงตัวตนในฐำนะสมำชิกของทีมในโลกเสมือน แต่ละบุคคลต้องพัฒนำกลยุทธ์ กำรมี
ส่วนร่วมและสร้ำงแรงจูงใจให้แก่กลุ่มที่อยู่กันอย่ำงกระจำยตัว ซึ่งทำให้มีประสิทธิภำพมำกในกำรทำให้ชุมช น
เสมือนขนำดใหญ่เข้ำมำมีส่วนร่วมได้ (Davies, 2020) รวมทั้งคุณลักษณะเฉพำะของมนุษย์อื่น ๆ เช่น กำร
เข้ำใจผู้อื่น (Empathy) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building) ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
คือทักษะที่เพิ่มพูนเทคโนโลยีและลดกำรมำแทนที่ของระบบอัตโนมัติ (Manpower Group, 2018)
นอกจำกนั้นแล้ว สภำพสังคมที่มีควำมหลำกหลำยของประชำกรมำกขึ้น จำกกำรเข้ำมำของแรงงำน
ข้ำมชำติ ทักษะที่ต้องมีมำกขึ้นตำมไปด้วยก็คือ ควำมตระหนักทำงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural
Awareness) และควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ำ กั บ วั ฒ นธรรมที่ ห ลำกหลำย ( Cross-cultural
Competence) จะกลำยเป็ น ทั ก ษะพื้ น ฐำนส ำหรั บ ผู้ ค นเพื่ อ กำรมี ชี วิต ที่ ดี ขึ้ น ในสภำพแวดล้ อ มที่ มี ค วำม
สลั บ ซั บ ซ้ อ นและเป็ น สำกล ทั ก ษะนี้ ป ระกอบไปด้ ว ย กำรเข้ ำ สั ง คม กำรยอมรั บ แนวคิ ด ที่ แ ตกต่ ำ ง
ควำมเข้ำใจในจิตวิญญำณจำกวัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน ควำมสำมำรถในกำรทำงำนในสภำพแวดล้อ มทำง
วัฒ นธรรมที่แตกต่ำงกัน รวมไปถึงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence) เป็นควำมสำมำรถ
ในกำรรับรู้ และแสดงอำรมณ์ได้อย่ำงถูกต้องและปรับ เปลี่ยนได้อย่ำงเหมำะสม ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจ
อำรมณ์และมีควำมรู้ในเรื่องควำมรู้สึก รวมทั้งสำมำรถใช้ควำมรู้สึกในกำรสื่อสำรควำมคิดและควบคุมควำมรู้สึก
ของตนเองและผู้ อื่น (Davies, 2020) มีควำมยืดหยุ่น และควำมสำมำรถในกำรปรับ ตัว (Flexibility and
Adaptability) ซึ่งเป็นควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ สำมำรถทำงำนภำยใต้
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ย นแปลง รับมือกับปัญหำที่ไม่คำดคิดได้อย่ำงดี จัดกำรกับควำมเห็ นและควำมเชื่ อที่
แตกต่ำง ภำยใต้กำรทำงำนที่มีควำมหลำกหลำยของคน เพื่อหำทำงออกที่เหมำะสมได้ (เคน เคย์, 2562)
กำรผสมผสำนของ อำยุ ทักษะ ศำสตร์ควำมรู้ รูปแบบกำรคิด และกำรทำงำนที่สมำชิกในกลุ่มจะนำมำสู่กลุ่ม
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ของตน เป็นสิ่งที่นำไปสู่กลุ่มที่ชำญฉลำดและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ควำมหลำกหลำยจะกลำยเป็นควำมสำมำรถ
หลักสำหรับองค์กร พนักงำนต้องสำมำรถชี้ให้เห็นและสื่อสำรสิ่งที่เชื่อมต่อกันได้ อยู่เหนือควำมแตกต่ำง และ
ทำให้ ส ำมำรถสร้ ำงควำมสั มพัน ธ์และทำงำนร่ว มกัน ได้ อย่ำงมี ประสิ ทธิภ ำพกับผู้ คนที่ม ำจำกพื้นฐำนทำง
วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกัน (Davies, 2020)
3.1.3.3 ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
ทักษะทำงภำษำและกำรสื่อสำร เป็นอีกหนึ่งทักษะที่สำคัญที่ผู้ประกอบกำรกำลังเป็นที่ต้องกำรมำก
ที่สุดควบคู่ไปกับทักษะกำรทำงำนร่ว มกับผู้อื่น (Collaborative Skills) กำรสื่อสำรและกำรทำงำนร่ว มกัน
(Communication and Collaboration) เป็นทักษะ Soft Skills แบบดั้งเดิมของมนุษย์ คือ ควำมสำมำรถ
ในกำรน ำเสนอควำมคิ ด ทั้ ง ในรู ป แบบกำรพู ด และกำรเขี ย นได้ ชั ด เจนและเหมำะสม สำมำรถฟั ง และ
ถอดควำมหมำยได้ถูกต้อง รวมถึงกำรรู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยีกำรสื่อสำรได้อย่ำงเหมำะสม สำมำรถทำงำน
ร่วมกับสมำชิกในทีมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เคำรพซึ่ งกันและกัน รับผิดชอบร่วมกัน และให้คุณค่ำกับกำรมี
ส่ ว นร่ ว มของทุ ก คนในที ม (เคน เคย์ , 2562) แต่ ใ นยุ ค ของกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว (Disruption)
ผู้ ป ระกอบกำรมี ค วำมต้ อ งกำรทั ก ษะที่ เ ฉพำะทำงมำกขึ้ น ได้ แ ก่ ควำมสำมำรถในกำรสื่ อ สำรอย่ ำ งมี
ประสิ ท ธิ ภ ำพในบริ บ ททำงธุ ร กิ จ (Ikeda, 2018) กำรสื่ อ สำรทำงธุ ร กิ จ (Business Communication)
เป็นกระบวนกำรแบ่งปันข้อมูลระหว่ำงบุคคลภำยในและภำยนอกบริษัท มีควำมสำคัญในกำรนำเสนอทำงเลือก
และแนวคิดธุรกิจใหม่ จัดทำแผนและข้อเสนอ (กำรเขียนเชิงธุรกิจ) กำรดำเนินกำรตัดสินใจ บรรลุข้อตกลง
ทำตำมควำมต้องกำรของลุกค้ำ และประสบควำมสำเร็จในกำรขำย รวมไปถึงกำรประชุมที่มีประสิทธิภำพ
(DiNardi, G. 2019)
3.1.3.4 ทักษะทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
กำรเปลี่ยนแปลงเป็นระบบดิจิทัล เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้แก่ผู้ที่มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
(Information Technology: IT) เมื่ออุตสำหกรรมเปลี่ ยนไปสู่ ก ระบวนกำรขั้นสู งและเป็น ระบบอั ต โนมั ติ
มำกขึ้น ผู้ประกอบกำรย่อมต้องกำรพนักงำนที่มีทักษะกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพำะหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับ IT
ซึ่งมีควำมต้องกำรเป็นอันดับสูงสุด (Manpower Group, 2018) หมำยรวมถึงทักษะควำมรู้ ควำมเข้ำใจและ
กำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ประกอบไปด้วยทักษะกำรรู้ด้ำนสำรสนเทศ (Data Literacy)
ทักษะพื้น ฐำนเกี่ย วกั บ ICT (ICT Literacy) ทักษะพื้นฐำนเกี่ยวกับสื่ อ (Media Literacy) ทักษะกำรเขี ย น
โปรแกรม (Programming) ควำมคำดหวังของผู้ประกอบกำรจะเพิ่มมำกขึ้นในด้ำนควำมสำมำรถของพนักงำน
ในกำรผลิตเนื้อหำโดยใช้สื่อสมัยใหม่ พนักงำนต้องมีควำมคล่องแคล่วในกำรใช้สื่อสมัยใหม่ สร้ำงสรรค์และ
นำเสนอข้อมูลผ่ำนภำพให้ได้ ควำมรู้ในเรื่องแบบอักษร และกำรจัดหน้ำ ต้องมีทักษะที่ลึกซึ้งซับซ้อนมำกขึ้นที่
จะใช้เครื่องมือเหล่ ำนี้ในกำรดึงดูดให้ผู้ชมเข้ำมำมีส่วนร่วมและสำมำรถโน้มน้ำวใจได้ ช่วยกำรทำงำนให้ มี
ประสิทธิภำพ และสร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมได้กว้ำงขวำง มีทักษะคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชัน
พื้น ฐำน และควำมสำมำรถหลั กทำงเทคนิ คส ำหรับวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศำสตร์
(STEM) (Ikeda, 2018) ซึ่ง STEM เป็นทักษะแบบผสมผสำน เพื่อให้ตอบโจทย์กำรนำไปใช้จริงในโลกดิจิทัล
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มำจำกกำรนำเอำหัวใจหลักของ 4 สำขำวิชำมำผสมผสำนกันให้กลำยเป็นหนึ่งเดียว นำกระบวนกำรเรียนรู้แบบ
วิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) มำใช้ ไม่ว่ำจะเป็นกำรตั้งคำถำม กำรตั้งสมมติฐำน ไปจนถึงกำรค้นคว้ำ
ทดลองเพื่ อ พิ สู จ น์ ค วำมจริ ง ใช้ ทั ก ษะทำงเทคโนโลยี (Technological Skills) เพื่ อ แก้ ปั ญ หำและพั ฒ นำ
สิ่งต่ำง ๆ ให้ดี นำควำมรู้ด้ำนและทักษะทำงวิศวกรรม (Engineering Skills) มำประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงสรรค์
นวั ต กรรมใหม่ ๆ ให้ ต อบโจทย์ ผู้ ใ ช้ ง ำนสู ง สุ ด รวมถึ ง มี พื้ น ฐำนควำมรู้ ท ำงคณิ ต ศำสตร์ แ ละกำรค ำนวณ
(Mathematics and Numeracy) เพื่ อ เป็ น กำรฝึ ก ใช้ ค วำมคิ ด อย่ ำ งมี ต รรกะ และต่ อ ยอดกำรเรี ย นรู้ วิ ช ำ
วิศวกรรมศำสตร์ได้อีกทำงหนึ่ง จำกกำรศึกษำโดย Royal Academy of Engineering แห่งสหรำชอำณำจักร
พบว่ำยังมีควำมต้องกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ STEM กว่ำ 1 ล้ำนสำขำวิชำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำกรโลก และยั ง พบว่ำ ปั จ จุ บั น ยั งขำดบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญในด้ำนคณิตศำสตร์ วิทยำศำสตร์
เทคโนโลยี และวิทยำกำรคอมพิวเตอร์กว่ำอีก 2 ล้ำนคน (Parenzploi, 2021)
3.1.3.5 ทักษะเชิงความรู้
ทักษะในอนำคตที่สำคัญตำมแนวคิดของผู้เชี่ยวชำญ (Education Journal, 2017) ได้แก่ กำรเป็น
ผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) ซึ่งหมำยรวมถึง กำรรับรู้เชิงสั งคม กำรเรียนรู้เชิงรุก กำรเป็นผู้ฟังเชิ งรุ ก
กำรตัดสินใจ เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในควำมส ำเร็ จ เช่นเดียวกับควำมต้องกำรในทักษะควำมเป็น มนุ ษย์
ทักษะดังกล่ำวเป็นทักษะที่ถูกคำดกำรณ์ไว้ว่ำจะมีควำมจำเป็นมำกในอนำคต ในโลกที่มีควำมเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ช่วงวัยแรงงำนต้องรู้จักเรียนรู้และพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อตำมให้ทันโลก
ที่มีเรื่องรำวใหม่ ๆ อยู่เสมอ นอกจำกนั้น ควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) รวมถึงควำมรู้
ทำงเศรษฐศำสตร์ แ ละกำรเงิ น (Economic and Financial Literacy) และควำมรู้ ท ำงธุรกิ จ และกำรเป็น
ผู้ ป ระกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy) นั บ เป็ น ควำมรู้ ส ำคั ญ เพื่ อ ให้ ช่ ว งวั ย แรงงำน
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดได้
3.1.3.6 ทักษะเชิงสนับสนุน
นอกจำกทักษะที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว จำกสภำพสังคมที่หลำกหลำย มีขอบเขต (Domain) ทำงวิชำชีพ
ที่ แ ตกต่ ำ งกั น ช่ ว งวั ย แรงงำนจึ ง ต้ อ งมี ก ำรบู ร ณำกำรข้ ำ มสำขำ (Transdisciplinary) กำรรู้ ห นั ง สื อ และ
ควำมสำมำรถในกำรเข้ำใจแนวคิดหลำยสำขำวิชำ เพื่อแก้ปัญหำที่ซับซ้อนมำกขึ้นในปัจจุบัน และช่วยในกำร
พัฒนำตนเองได้มำกขึ้น พนักงำนในอุดมคติของทศวรรษหน้ำจะมีคุณสมบัติเป็น ลักษณะตัวที คือ มีควำมรู้
เชิงลึกในศำสตร์ใดศำสตร์หนึ่ง และมีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและเข้ำใจศำสตร์อื่น ๆ ด้วย (Davies, 2020)
จำกเนื้อหำข้ำงต้น หำกนำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ของคนไทยช่วงวัยแรงงำน (อำยุ
15-59 ปี) ไปวิเครำะห์เชื่อมโยงกับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่
21 ที่ได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ จะได้ผลกำรวิเครำะห์ดังแสดงในตำรำงที่ 15 ซึ่งมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
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ทักษะที่คณะผู้วิจัยเห็นว่ำมีควำมสำคัญและจำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำเป็นลำดับต้น ๆ ได้แก่ ทักษะ
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) ทักษะในกำรปรับตัว
( Adaptability) ก ำ ร ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ ำ กั บ วั ฒน ธ ร รม ที่ ห ล ำก ห ล ำย ( Cross-cultural Competence)
ควำมเข้ ำ ใจและกำรใช้ ง ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Literacy) และทั ก ษะกำรบู ร ณำกำรข้ ำ มสำขำ
(Transdisciplinary) ด้วยมองว่ำ เป็นทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ซึ่งช่วยให้ช่วงวัยแรงงำนมี
ควำมสำมำรถในกำรตอบสนองกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ได้ ไม่ว่ำใน
สถำนกำรณ์ใดก็ตำม
ทักษะที่จำเป็นสำหรับกำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ในหลำยสถำนกำรณ์ ได้แก่ ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) ทักษะทำงอำรมณ์และสังคม
อย่ำงกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills) กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building) กำรมี
ควำมตระหนั กรู้ทำงสั งคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness) ควำมยืดหยุ่น (Flexibility)
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence) ทักษะกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ (Business Communication)
และทักษะเชิงควำมรู้อย่ำงกำรมีควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ซึง่ ล้วนเป็นทักษะที่จำเป็น
ในบริ บ ทกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว (Disruption) ทำงโครงสร้ ำ งประชำกร เทคโนโลยี และอำชี พ
ด้วยจำนวนผู้สูงวัยที่มำกขึ้นประกอบกับอัตรำกำรเกิดที่ลดลง ทำให้เกิดภำวะขำดแคลนแรงงำนในประเทศ
นำไปสู่กำรเข้ำมำของแรงงำนต่ำงชำติที่มำกขึ้นซึง่ ส่งผลต่อควำมหลำกหลำยทำงสังคม และเมื่อเทคโนโลยีได้รับ
กำรพัฒนำให้เข้ำมำมีบทบำทในกำรดำรงชีวิตประจำวัน และกำรทำงำนมำกขึ้น ทำให้ลักษณะอำชีพมีกำร
เปลี่ยนแปลงไป โดยทักษะกำรสื่อสำรทำงธุรกิจและทักษะทำงอำรมณ์และสังคมต่ำง ๆ ที่กล่ำวไปข้ำงต้นนั้น
ยังเป็นทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของ
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงช่วงวัยด้วย เนื่องจำกคนในสังคมมีกำรติดต่อ ประสำนงำน และทำงำนร่วมกันอยู่ตลอด
กำรพั ฒ นำทั ก ษะข้ ำ งต้ น อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งมี ค วำมส ำคั ญ เพื่ อ ให้ ค นซึ่ ง แตกต่ ำ งกั น ทั้ ง ในแง่ ข องอำยุ อุ ป นิ สั ย
พฤติกรรม และควำมต้องกำรในชีวิตสำมำรถอยู่ร่วมกันและทำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข ขณะที่ทักษะกำร
คิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) และควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) จะมีควำมจำ
เป็ น เพื่อตอบสนองกำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ว (Disruption) ด้ำนกำรเรียนรู้ที่เปิดกว้ำงมำกขึ้น และมี
ข้อจำกัดทำงควำมคิด สังคม วัฒนธรรม และภูมิศำสตร์น้อยลง
ทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ในบำง
สถำนกำรณ์ ที่ ส ำคั ญ โดยเฉพำะ ได้ แ ก่ ทั ก ษะกำรเข้ ำ ใจผู้ อื่ น (Empathy) ซึ่ ง จ ำเป็ น ต่ อ กำรรองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ในด้ำนประชำกร ช่วงวัย และอำชีพคล้ำยคลึง
กับ ทักษะทำงอำรมณ์และสั งคมข้ำงต้น เพื่อส่ งเสริมกำรทำงำนและกำรมีปฏิสัมพันธ์ทำงสั งคมที่ดีของวัย
แรงงำน และตอบสนองควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นต่อคุ ณลักษณะเฉพำะของมนุษย์ซึ่งไม่ถูกแทนที่โดยเครื่องจักร
นอกจำกนี้ กำรเป็นคนที่มี ควำมอยำกรู้ อยำกเห็ น (Curiosity) เป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) และมี
ทักษะทำงเทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์ต่ำง ๆ เช่น ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy) ทักษะทำง
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เทคโนโลยี (Technological Skills) และทักษะทำงวิศวกรรม (Engineering Skills) ยังมีควำมสำคัญสำหรับ
ช่วงวัยแรงงำนเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของเทคโนโลยี อำชีพ และกำรทำงำน
เพรำะกำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดดของเทคโนโลยีส่งผลต่อให้บำงอำชีพสูญหำยไป ขณะเดียวกันก็เกิดอำชีพ
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเข้ำมำแทน ทำให้ช่วงวัยแรงงำนต้องไม่หยุดพัฒนำตัวเอง เป็นผู้เรียนรู้อยู่เสมอ
ประกอบกั บ รู ป แบบและควำมต้ อ งกำรในกำรเรี ยนรู้ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตำมควำมต้ อ งกำรของสั ง คมและ
ตลำดแรงงำน ส่งผลให้ทักษะต่ำง ๆ ข้ำงต้นทวีควำมสำคัญยิ่งขึ้น
อีก 3 ทักษะที่ยังไม่ได้กล่ำวถึง คือ ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน (Economic and Financial
Literacy) ควำมรู้ ทำงธุร กิจ และกำรเป็ น ผู้ ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy) และ
ควำมรู้ ท ำงคณิ ต ศำสตร์ แ ละกำรค ำนวณ (Mathematics and Numeracy) ซึ่ ง เป็ น ควำมรู้ พื้ น ฐำนในกำร
ประกอบอำชี พ และกำรใช้ ง ำนเทคโนโลยี ที่ พั ฒ นำอย่ ำ งรวดเร็ ว ในโลกศตวรรษที่ 21 ทั้ ง นี้ ทั ก ษะทำง
เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำรทำธุรกิจ และกำรเป็นผู้ประกอบกำรยังจำเป็นในกำรรับมือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว (Disruption) ทำงสังคมและประชำกรซึ่งเกิดจำกกระแสโลกำภิวัตน์อีกมิติหนึ่งด้วย
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ตำรำงที่ 15: ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยช่วงวัยแรงงำน
ตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยทุ ธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 11 และ 12
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ

1
2
3

4
5
6
7
8

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ทักษะทางสติปัญญา
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(Collaborative Skills)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
(Cross-cultural Competence)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)

Population
Disruption

Generation
Disruption

Technology
Disruption

Career
Disruption

Learning
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ
9
10
11
12

13

14
15
16
17

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ควำมยืดหยุ่น
(Flexibility)
กำรปรับตัว
(Adaptability)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
(Emotional Intelligence)
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
กำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
(Business Communication)
ทักษะทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ
(Mathematics and Numeracy)
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
(Technological Skills)

Population
Disruption

Generation
Disruption

Technology
Disruption

Career
Disruption

Learning
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ
18

19
20
21
22

23

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ควำมสำมำรถทำงวิศวกรรม
(Engineering Skills)
ทักษะเชิงความรู้
กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก
(Active Learner)
ควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก
(Global Awareness)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
(Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy)
ทักษะเชิงสนับสนุน
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ
(Transdisciplinary)

Population
Disruption

Technology
Disruption

Career
Disruption

Learning
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Generation
Disruption

✓

✓

หมำยเหตุ: เป็นผลกำรศึกษำของคณะผู้วิจัย โดยพิจำรณำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
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3.1.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
ช่วงวัยผู้สูงอำยุเป็นช่วงวัยที่ต่อจำกช่วงวัยแรงงำน เริ่มตั้งแต่อำยุ 60 ปีขึ้นไป ตำมแผนกำรพัฒนำ
คุณภำพคนไทยในช่วงวัยผู้สูงอำยุ จำกแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ (พ.ศ. 2561-2580) ประเด็นที่ 11
กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต เน้นกำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุยังสำมำรถเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ
โดยสนับสนุนให้มีกำรทำงำนหลังเกษียณผ่ำนกำรเสริมทักษะกำรดำรงชีวิต พัฒนำทักษะควำมรู้ในกำรประกอบ
อำชีพหำรำยได้ มีหลักประกันทำงสุขภำพและทำงสังคมที่ได้มำตรฐำนและสอดคล้องกับควำมจำเป็นในกำร
ดำรงชีวิต ครอบคลุมทั้งกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ฟื้นฟู และป้องกันโรคแก่ผู้สูงอำยุ กำรจัดสภำพแวดล้อมที่เป็น
มิตรกับผู้สูงอำยุ กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของผู้สูงอำยุในสังคมได้รับกำรสนับสนุนจำกครอบครัวและชุมชน
ให้ผู้สูงอำยุได้รับกำรดูแลอย่ำงมีคุณภำพ อยู่อย่ำงมีศักดิ์ศรี มีงำนทำที่เหมำะสมกับศักยภำพ และมีบทบำทใน
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และสืบสำนภูมิปัญญำต่อไป
กล่ำวโดยสรุปเป้ำหมำยกำรพัฒนำคนไทยช่วงวัยผู้สูงอำยุจะมุ่งเน้นทักษะกำรดำรงชีวิต กำรนำควำมรู้
มำสร้ำงรำยได้หลังเกษียณ กำรดูแลสุขภำพและกำรมีหลักประกันทำงสังคมที่มีมำตรฐำนและสอดคล้องกับ
ควำมจ ำเป็ น ในกำรดำรงชีวิต และกำรส่ งเสริมกำรมีส่ ว นร่ว มของผู้ สู ง อำยุ ในสั ง คม จำกกำรศึกษำพบว่ ำ
มีทักษะแห่งอนำคตที่จำเป็นสำหรับช่วงวัยนี้ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลก
ศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 24 ทักษะ และสำมำรถจัดเป็นกลุ่มได้ 5 กลุ่ม ดังแสดงในตำรำงที่ 16
ตำรำงที่ 16: ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับช่วงวัยผู้สูงอำยุ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงผู้สูงอายุ
ทักษะทางสติปัญญา
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building)
กำรปรับตัว (Adaptability)
ควำมรับผิดชอบและกำรรู้รับผิด (Responsibility and Accountability)
ควำมอดทนอุตสำหะ (Persistency and Patience)
กำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism)
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness)
กำรกำกับตัวเอง (Self-regulation)
กำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน (Self-efficacy)
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
กำรสื่อสำร (Communication Skills)
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ลาดับ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงผู้สูงอายุ
ควำมรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ (International Language)
ทักษะทางความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ควำมอุดมปัญญำ (Resourcefulness)
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ (Art)
ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy)
กำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน (Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy)
ทักษะเชิงสนับสนุน
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability)

หมำยเหตุ: เป็นผลกำรศึกษำของคณะผู้วิจัย โดยพิจำรณำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill)
ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ

3.1.4.1 ทักษะทางสติปัญญา
ทักษะทำงสติปัญญำในช่วงวัยผู้สูงอำยุ ได้แก่ ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking)
ในส่วนของทักษะกำรคิดวิเครำะห์ (Analytical Thinking) ที่ผู้สูงอำยุต้องมีกำรคิดวิเครำะห์มำกกว่ำทักษะด้ำน
อื่น ๆ และทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) มีงำนวิจัยให้คำจำกัดควำมไว้ว่ำ ทักษะทำงปัญญำของ
ผู้สูงอำยุ คือ ควำมสำมำรถในกำรกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์และใช้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวคิด หลักกำร
ทฤษฎี และกระบวนกำรต่ำงๆ ในกำรคิดวิเครำะห์และแก้ปัญหำสุขภำพร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม (กิตติ์ธเนศ, 2561) และทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) ที่หมำยรวมไปถึงควำม
หลำกหลำยทำงควำมคิด (Fluency of Idea) ซึ่งผู้สูงอำยุมีควำมคิดที่หลำกหลำย สำมำรถระดมสมองรวมกับ
ผู้อื่น เพื่อแก้ปัญหำในสิ่งต่ำง ๆ ได้ กำรนำศักยภำพและควำมสำมำรถในตัวตน ออกมำใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่ อ สั ง คมเป็ น ภำวะของ ผู้ สู ง อำยุ ที่ ยั ง คงมี ค วำมคล่ อ งแคล่ ว กระตื อ รื อ ร้ น เคลื่ อ นไหวที่ ค ล่ อ งตั ว และมี
ประสิทธิภำพ ประกอบ กับกระบวนกำรคิดและกำรเรียนรู้ยังคงมีควำม สมบูรณ์ถึงแม้บำงครั้งอำจจะเกิดควำม
ล่ำช้ำในกำร ประมวลข้อมูลต่ำงๆ แต่โดยภำพรวมแล้วยังคง เป็นกลุ่มผู้สูงอำยุที่สำมำรถเป็นกำลังในกำรช่วย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสังคมได้ดี (จุฑำรัตน์ แสงทอง, 2560)
3.1.4.2 ทักษะทางอารมณ์และสังคม
จำกกำรที่ตลำดแรงงำนกำลังจะเปลี่ยนแปลงรูปแบบขนำนใหญ่ ทั้งตลำดแรงงำนสำหรับคนรุ่นใหม่
ไปจนถึงตลำดแรงงำนสำหรับรองรับผู้สูงอำยุ และสภำวะกำรปฏิวัติทำงอำชีพ (Career Disruption) ที่ทำให้
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เกิดกำรปรับตัวอย่ำงมหำศำล ผู้ประกอบกำรเริ่มเห็นศักยภำพด้ำนต่ำง ๆ ของผู้สูงอำยุ เช่น ด้ำนงำนบริกำร
ลูกค้ำ เพรำะเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ำยในทุกองค์กร และไม่มีข้อจำกัดเรื่องวัย หลำยองค์กรต่ำงก็จ้ำงผู้สูงอำยุช่วยดูแล
เรื่องกำรบริกำรลูกค้ำ เพรำะผู้สูงอำยุมีควำมใจเย็น มีประสบกำรณ์หลำยด้ำน ตลอดจนมีจิตใจเอื้ออำรีอยำก
ช่วยผู้อื่น กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy) อีกทั้งหลำยองค์กรยังใช้ข้อดีตรงจุดนี้สร้ำงเสน่ห์ให้กับบริกำรของตน
สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนสร้ำงควำมรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ให้กับองค์กร (ธำดำ, 2562) ผู้สูงอำยุจึง
ต้องมีควำมอดทน อุตสำหะ พยำยำม และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (Persistency and Patience) รู้จักกำรกำกับ
และควบคุมตัวเอง (Self-regulation) มีควำมรับผิดชอบและรู้รับผิด (Responsibility and Accountability)
ต้องรู้จักกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building) กับผู้อื่น นอกจำกนั้นแล้ว ผู้สูงอำยุเองควรเปลี่ยน
ทัศนคติกำรมอง “ตนเอง” ใหม่ มองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism) หันมอง คุณค่ำ พลัง ศักยภำพ กำร
รับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน (Self-efficacy) มำกกว่ำสรีระร่ำงกำยที่แสดงออกจำก ภำยนอก กำร
ให้ทำตนเองเชื่อในตนเองเป็นสิ่งที่สำคัญอย่ำงยิ่ง เพรำะว่ำเมื่อตนเองมีควำมศรัทธำและเชื่อมั่นในตนเองแล้ วก็
ไม่ใช่เรื่องยำกเลยที่จะทำให้คนในสังคมเชื่อเหมือนที่ตัวเรำเชื่อในตัวเอง (จุฑำรัตน์ แสงทอง, 2560) รวมไปถึง
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness) เพื่อกำรปรับตัว (Adaptability)
ให้สำมำรถอยู่ในสังคมที่มีควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงเร็วรวดได้อย่ำงมีควำมสุข
3.1.4.3 ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
หลำกหลำยองค์กรต่ำงก็ช่วยกันเตรียมรับมือในภำวะสังคมผู้สูงอำยุ ผู้สูงอำยุจำเป็นต้องมีทักษะเพื่อ
สำมำรถประกอบอำชีพมีรำยได้เลี้ยงตัวเองได้ ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลขององค์กรต่ำง ๆ กำลังมองหำศักยภำพใน
ตลำดแรงงำนผู้สูงอำยุเหล่ำนี้ และมีโอกำสที่จะได้รับกำรจ้ำงงำนสูงอีกด้วย เช่น ด้ำนงำนขำย องค์กรหลำย
หน่ ว ยงำนเปิ ด รั บ ผู้ สู ง อำยุ เ พื่ อ มำท ำงำนด้ ำ นนี้ม ำกขึ้ น ทั้ ง พนั ก งำนขำยตำมเคำน์ เ ตอร์ พนั ก งำนขำยใน
ห้ำงสรรพสินค้ำ รวมไปถึงพนักงำนขำยอิสระ ในอีกด้ำนธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ก็ คือ สินค้ำสำหรับ
ผู้สูงอำยุต่ำง ๆ ซึ่งพนักงำนขำยผู้สูงอำยุ ย่อมเข้ำใจและสื่อสำรกับกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกันได้ดีกว่ำ และเป็น
แนวทำงอำชีพที่กำลังได้รับควำมนิยมมำกที่สุดอย่ำงหนึ่ง (ธำดำ, 2562) ผู้สูงอำยุจึงต้องมีทักษะกำรสื่อสำรที่ดี
(Communication Skills) ซึ่งประกอบไปด้วย กำรสื่อสำรทำงวำจำ (Verbal Communication) กำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้ และติดตำมผล (Instructing and Monitoring) และกำรฟังอย่ำงตั้งใจและมีส่ ว นร่ว ม (Active
Listener) และต้องมีทักษะควำมรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ (International Language) เพื่อสื่อสำรกับคนในวัย
เดียวกัน รวมถึงกลุ่มคนต่ำงวัยในสังคมได้อย่ำงเข้ำใจกันมำกยิ่งขึ้น
3.1.4.4 ทักษะทางความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ในควำมเป็นจริงนั้น ผู้สูงอำยุวัยต้น (อำยุ 60-69 ปี) และผู้อำยุวัยกลำง (70-79 ปี) ยังคงเป็นกลุ่มที่มี
ศักยภำพและมีควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือตนเองและช่ว ยเหลือผู้อื่นได้อย่ำงสมบูรณ์ เนื่องจำกผู้สูงอำยุทั้ง
2 กลุ่มนี้ ยังสำมำรถที่จะใช้พลังพร้อมทั้งนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ตนเองทำงำนมำนั้นสร้ำงประโยชน์
ให้กับตนเองและสังคมได้ หรือควำมอุดมปัญญำ (Resourcefulness) ถึงแม้ว่ำลักษณะงำนที่ได้ กระทำนั้นจะ
ได้ค่ำตอบแทนเป็นเงินทองหรือไม่ก็ตำม แต่ถ้ำสิ่งที่ทำนั้นส่งผลต่อควำมภำคภูมิใจให้กับตนเองก็ย่อมที่จะส่งผล
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ดีต่อสุขภำพของผู้สูงอำยุเองด้วย (จุฑำรัตน์ แสงทอง, 2560) โดยเฉพำะในปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำท
ในชีวิตประจำวันมำกขึ้น งำนที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีนั้นจะเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ และหลำยองค์กรก็เริ่มเตรียม
ตัวรับมือกับกำรจ้ำงงำนผู้สูงอำยุไว้แล้ว ซึ่งงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีที่จะจ้ำงผู้สูงอำยุนี้มักจะเกี่ยวเนื่องกับกำร
คอยดูแลระบบมำกกว่ำที่จ ะคิดค้นประดิษฐ์ ผู้สูงอำยุจึงต้องมีควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิ จิทัล
(Digital Literacy) มำกขึ้ น และจำกกำรที่ เ ทรนด์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องโลกยุ ค ใหม่ หั น มำสนใจในงำนฝี มื อ และ
ภูมิปัญญำยุคเก่ำ เช่น งำนอย่ำงเย็บปักถักร้อย งำนฝีมือ ไปจนถึงงำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งกำลังได้รับควำม
นิยมเพิ่มมำกขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในระดับชำวบ้ำน ไปจนถึงระดับแบรนด์ใหญ่ๆ ของโลก ผู้ สูงอำยุที่มีองค์ควำมรู้ใน
เรื่องภูมิปัญญำท้องถิ่น ตลอดจนมีทักษะในด้ำนงำนฝีมือ หรือควำมสำมำรถทำงศิลปะ (Art) มีโอกำสจะได้งำน
และได้แสดงศักยภำพสูง (ธำดำ, 2562)
นอกจำกนั้นแล้ว ผู้สูงอำยุจะต้องให้ควำมสำคัญในเรื่องของกำร “เตรียมควำมพร้อม ทำงกำรเงิน
ควำมมั่นคง และสุขภำพ” เป็นอย่ำงมำก เพรำะภำวะเสี่ยงเหล่ำนี้สำมำรถที่จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอำยุได้ทุกคน
ถ้ำเกิดไม่มีกำรเตรียมควำมพร้อมที่ดีพอ โดยเฉพำะเรื่อง “สุขภำพ” ผู้สูงอำยุควรมีควำมรู้ เกี่ยวกับสุขภำพ
(Health Literacy) เพื่อดูแลสุขภำพร่ำงกำยของตนเอง ให้มีควำมแข็งแรงเหมำะสมตำมวัย รวมไปถึงควำมรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) และกำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ส่วนในด้ำนของ
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน (Economic and Financial Literacy) ก็เป็นสิ่งสำคัญ นอกจำกเพื่อกำร
เตรียมควำมพร้อมให้ตนเองแล้ว งำนกำรบัญชีและกำรเงิน ต้องกำรผู้ที่มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ยิ่งมีมำก
ยิ่งสั่งสมให้ทำงำนอย่ำงละเอียด รอบคอบ รอบด้ำน และชัดเจน เป็นอีกหนึ่งทำงเลือกสำหรับวัยสูงอำยุที่มี
ทักษะและควำมสำมำรถทำงด้ำนบัญชีและกำรเงินที่ดี รวมไปถึงควำมรู้ ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy) โดยเฉพำะด้ำนกำรลงทุน ประสบกำรณ์หลำกหลำยด้ำนของ
ผู้สูงอำยุจะเป็นประโยชน์ได้ดีสำหรับกำรวิเครำะห์ ตลอดจนเสำะหำข้อมูลที่มีประโยชน์ได้ ดังนั้นตลำดของกำร
ลงทุน โดยเฉพำะทำงด้ำนหุ้นไปจนถึงอสัง หำริมทรัพย์นั้นต้องกำรคนมีควำมรู้ มีศักยภำพ มีทักษะในกำรคิด
วิเครำะห์ที่ดี ซึ่งคนสูงอำยุจะได้เปรียบในด้ำนนี้ แล้วปัจจุบันแหล่งหำข้อมูลควำมรู้นั้นมีอยู่มำกมำย ผู้สูงอำยุที่
ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ เป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) ซึ่งประกอบไปด้วยกำรมีกลยุทธ์กำรเรียนรู้ (Learning
Strategy) และควำมสำมำรถเรียนรู้ได้รวดเร็ว คล่องแคล่ว (Learning Agility) ก็จะได้เปรียบในด้ำนนี้เช่นกัน
รวมถึงมีโอกำสได้รับควำมน่ำเชื่อถือสูงด้วย
3.1.4.5 ทักษะเชิงสนับสนุน
นอกจำกทักษะที่กล่ำวมำข้ำงต้น กำรที่ผู้สูงอำยุจะสำมำรถเป็น “ผู้สูงอำยุที่มีคุณภำพ” สำมำรถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงเหมำะสม มีควำมพึงพอใจและเป็นไปตำมควำมปรำรถนำของตน ประกอบด้วย
กำรมีอำยุยืนยำวที่มีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตที่ดี รู้สึกในคุณค่ำของกำรเป็นผู้สูงอำยุ มีควำมสำมำรถทำง
สังคมและเศรษฐกิจ มีควำมพึงพอใจในชีวิต มีควำมอิ สระในกำรใช้ชีวิต อยู่ในที่อยู่อำศัยและสภำพแวดล้อมที่
เป็นมิตร (กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ) ผู้สูงอำยุจึงต้องมี ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability) ซึ่งเป็นทักษะ
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ทำงกำยที่รวมไปถึงควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่จะช่วยสนับสนุนให้ผู้สูงอำยุ ให้สำมำรถเรียนรู้
สิ่งต่ำง ๆ ได้ดียิ่งขึ้นและสำมำรถประกอบอำชีพเพื่อเลี้ยงตัวเองได้
เมื่อวิเครำะห์ ทักษะที่จ ำเป็ นแห่งอนำคต (Future Skill) ของคนไทยส ำหรับช่วงวัยผู้สู งอำยุ ข้ำงต้น
เชื่อมโยงกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ในแต่ละมิติของโลกศตวรรษที่ 21 ที่ได้จำกกำรศึกษำ
ในครั้งนี้ จะพบว่ำแต่ละทักษะมีควำมจำเป็นในกำรรองรับสถำนกำรณ์ในมิติที่แตกต่ำงกัน ดังแสดงในตำรำงที่ 17
โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
ทักษะที่จำเป็นส ำหรับผู้สู งอำยุ ที่ ไม่ว่ำจะอยู่ในบริบทกำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
บริบทใดก็ตำม ได้แก่ ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะกำรเป็น
ผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) เพรำะทั้ง 2 ทักษะเป็นทักษะพื้นฐำนในโลกแห่งกำรเปลี่ยนแปลง ผู้สูงอำยุ
ต้องรู้จักเรียนรู้สิ่งต่ำง ๆ รอบตัว ทั้งเพื่อกำรดำรงชีวิต และกำรทำงำนหลังเกษียณ กำรเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งของ
ผู้ สู งอำยุ จ ะเป็ น เส้น ทำงในกำรเปิ ดโอกำสสู่ ควำมรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้ เป็นส่ ว นหนึ่งในกำรพัฒ นำตนเองให้ เกิด
ควำมก้ำวหน้ำและไม่ล้ำหลัง ดังคำกล่ำวที่ว่ำ “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” นั่นเอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อเทคโนโลยี
เข้ำมำมีควำมส ำคั ญมำกขึ้น ผู้ สู งอำยุ ซึ่งไม่ไ ด้เป็น พลเมื องดิจิ ทัล ตั้ง แต่ แรกเริ่ ม จึง ต้อ งมี ก ำรพัฒ นำทั ก ษะ
ด้ำนดิจิทัล เพื่อให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ทักษะที่มีควำมสำคัญไม่แพ้กันอย่ำงทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) ทักษะทำงอำรมณ์และ
สั ง คมต่ ำ ง ๆ เช่ น ทั ก ษะกำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ (Relationship Building) ควำมสำมำรถในกำรปรั บ ตั ว
(Adaptability) และควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness) เป็นต้น
รวมถึงทักษะกำรสื่อสำร (Communication Skills) ล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว (Disruption) หลำกหลำยด้ำน ทั้งทำงโครงสร้ำงประชำกร ควำมแตกต่ำงทำงช่วงวัย เทคโนโลยี
และอำชีพ เนื่องด้วยควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำยของสังคม และเทคโนโลยีที่เข้ำมำทำให้กำรดำเนิน
ชีวิตของผู้สูงอำยุต้องเปลี่ยนแปลงไป ผู้สูงอำยุต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมอื่นมำกขึ้น ต้องส่งเสริมกำรมี
ส่ ว นร่ ว มของผู้ สู ง อำยุ ใ นสั ง คมได้ รั บ กำรสนั บ สนุ น จำกครอบครั ว และชุ ม ชน รวมถึ ง ผู้ สู ง อำยุ เ ป็ น ผู้ ที่ มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน หรือประสบกำรณ์กำรใช้ชีวิตมำยำวนำน จึงควรมีทักษะในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ต่ำง ๆ
หรือแม้แต่ประสบกำรณ์ของตนเอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น ๆ ในสังคมต่อไป
นอกจำกนี้ ด้วยสังคมปัจจุบันที่มีจำนวนผู้สูงอำยุมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ในขณะที่ช่วงวัยแรงงำนที่เป็นผู้
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีจำนวนลดลง ทำให้ผู้สูงอำยุบำงส่วนอำจจำเป็นต้องประกอบอำชีพเพื่อหำรำยได้เลี้ยงดู
ตนเอง ทักษะทำงสติปัญญำที่ขำดไม่ได้เลยก็คือ ทักษะกำรคิด อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) และ
ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) ซึ่งมีควำมจำเป็น ในมิติที่คล้ำยคลึงกั นต่อกำรรับมื อ กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงเทคโนโลยี ช่วงวัย ตลอดจนโครงสร้ำงอำชีพและกำรทำงำน
โดยกำรพัฒนำทั กษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ อำจมีควำมสำคัญมำกขึ้นในช่วงวัยนี้ เพื่อรักษำกำรเป็นผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิตและตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ด้ำนกำรเรียนรู้ด้วย
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อีกทั้ง เพื่อรับมือกับควำมหลำกหลำยทำงควำมคิด ควำมเชื่อ และวัฒนธรรมของคนในสังคมที่อำจ
แตกต่ำงไปจำกที่ผู้สูงอำยุคุ้นเคย จำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโครงสร้ำงประชำกรและ
ช่ ว งวั ย ผู้ สู ง อำยุ จึ ง ต้ อ งมี ทั ก ษะกำรก ำกั บ ตั ว เอง (Self-regulation) และคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ำเป็ น อื่ น ๆ เช่ น
ควำมอดทนอุตสำหะ (Persistency and Patience) กำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism) ควำมเห็น
อกเห็นใจและกำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy) ตลอดจนมีควำมอุดมปัญญำ (Resourcefulness) โดยทักษะกำร
กำกับตัวเอง (Self-regulation) นี้ นอกจำกจะจำเป็นเพื่อรับมือควำมหลำกหลำยของประชำกรและช่ว งวัย
ในสังคมแล้ว ยังมีควำมสำคัญต่อกำรรองรับ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ด้ำนกำรเรียนรู้และ
ด้ำนเทคโนโลยีด้วย โดยเฉพำะในแง่ กำรกำกับและติดตำมตนเอง (Self-direction and Monitoring) ในกำร
เรียนรู้และใช้งำนเทคโนโลยีของผู้สูงอำยุ ส่วนกำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism) และกำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy) ยังมีควำมสำคัญมำกขึ้นสำหรับช่วงวัยนี้เพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
ด้ ำ นอำชี พ เมื่ อ ผู้ สู ง อำยุ ยั ง ต้ อ งมี บ ทบำทที่ ท ำงำนในโลกศตวรรษที่ 21 เช่ น เดี ย วกั บ ควำมอุ ด มปั ญ ญำ
(Resourcefulness) เพื่อรองรับ กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ด้ำนกำรเรียนรู้ ในฐำนะเป็น
ผู้ถ่ำยทอดประสบกำรณ์ ภูมิปัญญำ และชุดควำมรู้ให้ได้รับกำรสืบสำนต่อยอดเพื่อพัฒนำกำรสังคมทำงำนหรือ
สังคมวิชำกำรต่อไป
ทักษะแห่งอนำคตอื่น ๆ ที่ยังไม่ได้กล่ำวถึงในข้ำงต้น เป็นทักษะที่มีควำมสำคัญและจำเป็นต่อกำร
รับมือสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ในบำงสถำนกำรณ์
แตกต่ำงกันไป ได้แก่ ควำมรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ (International Language) เพื่อรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกร เทคโนโลยี และกำรเรียนรู้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจำกกระแสโลกำภิวัตน์
ให้เกิดกำรเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนทำงภำษำและวัฒนธรรม ทำให้ภำษำไทยภำษำเดียวไม่เพียงพอสำหรับกำร
ติ ด ต่ อ สื่ อ สำร กำรใช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งมื อ ต่ ำ ง ๆ และกำรพั ฒ นำตนเองของผู้ สู ง อำยุ ใ นโลกศตวรรษที่ 21
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ (Art) ซึ่งมีควำมสำคัญทั้งในมิติของกำรพัฒนำทักษะงำนฝีมือเพื่อกำรประกอบอำชีพ
และในมิติเพื่อกำรพัฒนำตัวเองและกำรเข้ำสังคม ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy) เพื่อสำมำรถดูแล
สุขภำพร่ำงกำยของตัวเองได้เป็นอย่ำงดี และควำมรู้ด้ำนกำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ในโลกสมัยใหม่
ซึ่งขยำยขอบเขตจำกกำรเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งออกเป็นกำรเป็นพลเมืองโลก ก็มีควำม
จำเป็นเช่นกันเพื่อรับมือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกร ช่วงวัย และเทคโนโลยี
นอกจำกนั้นยังมีทักษะทำงควำมรู้อื่น ๆ เช่น ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน (Economic and
Financial Literacy) และควำมรู้ ท ำงธุร กิจ และกำรเป็น ผู้ ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial
Literacy) ซึ่งเป็นทักษะในกำรบริหำรจัดกำรชีวิต กำรเงิน และกำรงำนที่สำคัญสำหรับผู้สูงอำยุในกำรสร้ำงและ
รักษำควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจในบั่นปลำย รวมถึง ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ทั้งสิ่งแวดล้อมทำงสังคมและทำงธรรมชำติซึ่งได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
ทำงประชำกร ทักษะเชิงสนับสนุนอย่ำงควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability) ซึ่งเป็นทักษะจำเป็น
เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกรและกำรเรียนรู้ ในมิติของกำรสนับสนุน
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กำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตัวเอง รักษำศักยภำพในกำรทำงำนและบทบำทกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจของผู้สูงอำยุ
ในตลำดแรงงำนของสังคมผู้สูงวัย และสุดท้ำยคือทักษะทำงอำรมณ์และสังคมอย่ำงควำมรับผิดชอบและกำรรู้
รับผิด (Responsibility and Accountability) ซึ่งเป็นจำเป็นในสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
(Disruption) ทำงประชำกรและกำรทำงำน ที่ผู้สูงอำยุจะกลำยเป็นประชำกรที่มีสัดส่วนมำกขึ้น มีบทบำทในเก
กำรเป็นแบบอย่ำงที่ดี ตลอดจนกำรธำรงและขับเคลื่อนสังคม เช่นเดียวกับกำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถ
ของตน (Self-efficacy) ว่ำตนยังมีศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสั งคม ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่ทวีควำมสำคัญขึ้นภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกรที่ทำให้เกิด
สังคมผู้สูงวัยและกำรขำดแคลนแรงงำน ในกำรพัฒนำประชำกรในช่วงวัยนี้ให้เป็นผู้สูงอำยุที่มีควำมมั่นคง
มีคุณภำพ และสำมำรถใช้ชีวิตได้อย่ำงมีคุณค่ำ
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ตำรำงที่ 17: ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยช่วงวัยผู้สูงอำยุ
ตำมเป้ำหมำยแผนแม่บทภำยใต้ยทุ ธศำสตร์ชำติประเด็นที่ 11 และ 12
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ

1
2
3

4
5
6
7
8

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ทักษะทางสติปัญญา
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
กำรปรับตัว
(Adaptability)
ควำมรับผิดชอบและกำรรู้รับผิด
(Responsibility and Accountability)
ควำมอดทนอุตสำหะ
(Persistency and Patience)
กำรมองโลกในแง่ดี
(Grounded Optimism)

Population
Disruption

Generation
Disruption

Technology
Disruption

Career
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Learning
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ

9
10
11
12

13
14

15
16
17

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness)
กำรกำกับตัวเอง
(Self-regulation)
กำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน
(Self-efficacy)
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
กำรสื่อสำร
(Communication Skills)
ควำมรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ
(International Language)
ทักษะทางความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
ควำมอุดมปัญญำ
(Resourcefulness)
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ
(Art)

Population
Disruption

Generation
Disruption

Technology
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Career
Disruption

Learning
Disruption

✓
✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ลาดับ

18
19
20
21
22
23

24

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ
(Health Literacy)
กำรเป็นพลเมืองที่ดี
(Civic Literacy)
กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก
(Active Learner)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
(Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy)
ทักษะเชิงสนับสนุน
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ
(Physical Ability)

Population
Disruption

Generation
Disruption

Technology
Disruption

Career
Disruption

Learning
Disruption

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

หมำยเหตุ: เป็นผลกำรศึกษำของคณะผู้วิจัย โดยพิจำรณำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ
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3.1.5 ข้อคิดเห็นต่อกรอบทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
จำกกรอบทักษะที่จ ำเป็ น แห่ งอนำคต (Future Skill) ที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ และประมวลผลจำก
เอกสำรงำนวิ จั ย ต่ ำ ง ๆ ให้ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ กำรพั ฒ นำคนไทยแต่ ล ะช่ ว งวั ย ตำมแผนแม่ บ ทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ดังเสนอไว้ในหัวข้อที่ 3.1.1-3.1.4 เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหำ คณะผู้วิจัย
ได้จัดทำแบบสอบถำมรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกผู้เชี่ยวชำญที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในหน่วยงำน
ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ที่มีบทบำทในกำรเตรียมควำมพร้อมคุณภำพคนไทยแต่ละช่วงวัย
ในบริบทต่ำง ๆ โดยโครงสร้ำงแบบสอบถำมประกอบด้วย (1) ข้อคิดเห็นต่อกรอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต
(Future Skill) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 สำหรับคนไทย
แต่ละช่วงวัย (2) กำรจัดลำดับควำมสำคัญทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยแต่ล ะ
ช่วงวัย และ (3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทำงกำรส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill)
ส ำหรั บ คนไทยแต่ล ะช่ว งวัย โดยมีรู ป แบบคำถำมผสมผสำนทั้ง คำถำมปลำยปิด และคำถำมปลำยเปิ ด ให้
อภิปรำยและแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
คณะผู้วิจัยได้รับควำมอนุเครำะห์ตอบกลับแบบสอบถำมรวมทั้งสิ้นจำก 11 หน่วยงำน พบว่ำส่วนใหญ่
เห็นด้วยกับกรอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัยตำมที่คณะผู้วิจัยได้
เสนอ อย่ำงไรก็ตำม มีผู้ตอบแบบสอบถำมไม่เห็นด้วยในกรอบทักษะบำงส่วน คิดเป็น สัดส่วนดังแผนภูมิแสดง
ในรูปภำพที่ 9
สรุปผลสารวจความคิดเห็น
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย
สัดส่วนควำมคิดเห็น (%)

100
80
60
40
20
0

ช่วงปฐมวัย
เห็นด้วยทั้งหมด

ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

ช่วงวัยแรงงำน

เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วยบำงส่วน

ช่วงวัยผู้สูงอำยุ

ไม่เห็นด้วยทั้งหมด

รูปภำพที่ 9: สรุปผลสำรวจควำมคิดเห็น ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill)

เมื่อพิจำรณำควำมคิดเห็นรำยทักษะสำหรับทั้ง 4 ช่วงวัยในแต่ละสถำนกำรณ์ (รำยละเอียดตำรำง
สรุปผลสำรวจควำมคิดเห็น ดังแสดงในภำคผนวกที่ 1) จะเห็นผลลัพธ์ที่ค่อนข้ำงสอดคล้องกันไปกับผลสรุป
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ข้ำงต้น กล่ำวคือ ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับชุดทักษะแห่งอนำคตที่คณะผู้วิจัยได้ประมวลผลออกมำ ทุกทักษะมีผู้
เห็นด้วยไม่น้อยกว่ำ 7 ใน 11 คน และมีหลำยทักษะที่ผู้ตอบแบบสอบถำมทุกคนเห็นด้วยว่ำเป็นทักษะที่มีควำม
จำเป็นในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของศตวรรษที่ 21 สำหรับช่วงวัยนั้น ๆ โดย
ในช่วงปฐมวัยและวัยผู้สูงอำยุจะมีควำมคิดเห็นที่ หลำกหลำยกว่ำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นและวัยแรงงำนซึ่งค่อนข้ำง
เป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ เมื่อวิเครำะห์ร่วมกับควำมคิดเห็นส่วนคำถำมปลำยเปิด สำมำรถสรุปผลสำรวจควำมคิดเห็น
แต่ละช่วงวัยได้ ดังต่อไปนี้
ช่ ว งปฐมวั ย เป็ น ช่ ว งวั ย ที่ มี ค วำมคิ ด เห็ น หลำกหลำยที่ สุ ด ผู้ ต อบแบบสอบถำมบำงส่ ว นมองว่ ำ
บำงทักษะ อำทิ ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) หรือทักษะกำรบริหำรจัดกำรเวลำ
(Time Management) ซึ่งเป็นทักษะที่มีคนเห็นด้วยน้อยที่สุด คือ 7 ใน 11 คน ว่ำ มีควำมซับซ้อนเกินระดับ
ปฐมวัย จึงไม่เห็นด้วยกับกำรพัฒนำทักษะดังกล่ำวตั้งแต่ช่วงวัย นี้ โดยคิดว่ำควรเน้นกำรพัฒนำตำมธรรมชำติ
และกำรปล่อยให้เด็กมีเวลำว่ำงเพื่อสำรวจโลก สังคม และตัวตนด้วยตัวเองด้วย อย่ำงไรก็ตำม อีกส่วนหนึ่งมอง
ว่ำแต่ล ะทักษะมีไ ด้ ห ลำยระดับ กำรพัฒ นำช่ว งปฐมวัยควรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับ ทุก ทั กษะแม้ ไ ม่ไ ด้ ล งลึ ก
โดยต้องพิจำรณำให้เหมำะสมและมีควำมสมดุลกับช่วงวัย นอกจำกนั้น ยังมีควำมคิดเห็นที่เน้นควำมสำคัญใน
บำงทักษะเป็นพิเศษ เช่น ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) ที่มองว่ำมีควำมจำเป็นส ำหรับ
รองรับทุกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 และเสนอทักษะที่
จำเป็นเพิ่มเติม เช่น ทักษะเกี่ยวกับสุขภำพเพื่อพัฒนำกำรอันสมวัยซึ่งสำมำรถจัดอยู่ในกรอบทักษะควำมรู้
เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy) และทักษะเกี่ยวกับกำรเตรียมสร้ำง Active Citizen ซึ่งสำมำรถจัดอยู่ใน
กรอบทักษะกำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) ได้
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ควำมคิดเห็นต่อกรอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ของช่วงวัยเรียน/
วัย รุ่ น ค่อนข้ำงเป็ น เอกฉัน ท์ว่ำมีควำมถูกต้องครบถ้ว น แต่ล ะทักษะมีผู้ เห็ นด้ว ยไม่น้อยกว่ำ 9 ใน 11 คน
โดยทักษะที่มีคนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy) ซึ่งมีควำมคิดเห็นมองว่ำเป็น
ทักษะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับประถมศึกษำแล้ว นอกจำกนั้น ยังมีควำมคิดเห็นที่เน้นควำมสำคัญของทักษะกำรคิด
เชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) เช่นกัน ว่ำมีควำมสำคัญในกำรรองรับทุกสถำนกำรณ์โดยเฉพำะกำรคิด
เพื่อสร้ำงสรรค์นวัตกรรม และเสนอเพิ่ มเติมทักษะควำมรู้เกี่ยวกับเพศภำพ (Gender Studies) ซึ่งไม่ได้อยู่ใน
กรอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) จำกกำรศึกษำครั้งนี้
ช่วงวัยแรงงำน คล้ำยคลึงกับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ควำมคิดเห็นต่อกรอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต
(Future Skill) ของช่วงวัยนี้ค่อนข้ำงเป็ นเอกฉันท์ว่ำมีควำมถูกต้อง แต่ละทักษะมีผู้เห็นด้วยไม่น้อยกว่ำ 9 ใน
11 คน โดยทักษะที่มีคนเห็นด้วยน้อยที่สุดคือทักษะควำมสำมำรถทำงวิศวกรรม (Engineering Skill) ซึ่งมี
ควำมคิดเห็นว่ำเป็นทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับอำชีพและกำรทำงำนในอนำคต แต่ควรกำหนดระดับให้เหมำะสม
อย่ำงไรก็ตำม มีผู้ตอบแบบสอบถำมบำงส่วนมองว่ำกรอบทักษะของช่วงวัยนี้ยังไม่ครอบคลุมครบถ้วนเพียงพอ
โดยได้เสนอให้เพิ่มเติมชุดควำมรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ (1) ทักษะเพื่อสนับสนุนกำรทำงำนซึ่ง
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ครอบคลุมทั้งทักษะทำงสติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม เช่น ทักษะกำรตัดสินใจ (Decision-making) กำรกำกับ
ตนเอง (Self-regulation) กำรบริ ห ำรจั ด กำรเวลำ (Time Management) กำรสื่ อ สำรในบริ บ ทอื่ น ๆ
นอกเหนือจำกกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ (Communication Skills) กำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism)
กำรรั บ รู้ แ ละเชื่ อ มั่ น ในควำมสำมำรถของตน (Self-efficacy) ควำมอดทนอุ ต สำหะ (Persistency and
Patience) และควำมรับผิดชอบและกำรรู้รับผิด (Responsibility and Accountability) (2) ทักษะเชิงควำมรู้
เพิ่มเติม เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) สุขภำพ (Health Literacy) ภูมิศำสตร์
(Geography) ประวั ติ ศ ำสตร์ (History) กำรเป็ น พลเมื อ งที่ ดี (Civic Literacy) ภำษำต่ ำ งประเทศ
(International Language) และ (3) ทักษะควำมสำมำรถเพิ่มเติมอื่น ๆ เช่น ควำมสำมำรถทำงศิลปะ (Art)
และควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability) อีกทั้ง ยังมองว่ำควรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำทักษะ
เกี่ยวกับ Creative Business และกำรอยู่ร่วมกันมำกขึ้น
สุดท้ำยคือช่วงวัยผู้สูงอำยุ ซึ่งเป็น อีกหนึ่งช่ว งวัยที่ควำมคิดเห็นต่อกรอบทักษะมีควำมหลำกหลำย
มีเพียงชุดทักษะทำงอำรมณ์และสังคมอย่ำงกำรสร้ำงควำมสั มพันธ์ (Relationship Building) กำรปรับตัว
(Adaptability) กำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism) กำรเข้ำใจผู้ อื่น (Empathy) และกำรก ำกั บ
ตัวเอง (Self-regulation) กับชุดทักษะเชิงควำมรู้ที่สำคัญ เช่น ควำมรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ (International
Language) ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health
Literacy) และควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน (Economic and Financial Literacy) ที่มีคนเห็นด้วย
ค่อนข้ำงชัดเจนและเป็นเอกฉันท์ อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำทักษะอื่น ๆ ของช่วงวัยนี้ที่อำจมีควำมคิดเห็นแตกต่ำง
หลำกหลำยกันไป แต่ละทักษะยังมีผู้ เห็นด้วยไม่น้อยกว่ำ 8 คนซึ่งยังถือเป็นเสียงส่วนใหญ่ ทั้งนี้ มีควำมคิดเห็น
ที่เสนอว่ำกำรพัฒนำทักษะในช่วงวัยนี้ควรให้ควำมสำคัญกับทักษะทำงอำรมณ์และสังคมเป็นหลัก ส่วนทักษะ
ด้ำนสติปัญญำอย่ำงทักษะกำรคิดต่ำง ๆ อำจพัฒนำได้ยำก อีกทั้ง เนื่องจำกกำรพัฒนำควรมีจุดเน้น บำงทักษะ
ที่ไม่จำเป็นกับช่วงวัยนี้มำกควรตัดออก ขณะที่ควำมเห็นอีกส่วนหนึ่งมองว่ำยังมีทักษะอื่น ๆ ในกรอบกำรศึกษำ
ครั้งนี้อีกที่จำเป็นสำหรับช่วงวัยผู้สูงอำยุด้วยเช่นกัน
โดยสรุปแล้ว จำกกำรสำรวจและรวบรวมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ กรอบทักษะที่จำเป็น แห่ ง
อนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัยที่ได้จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ถือได้ว่ำมีควำมถูกต้องและ
ค่อนข้ำงครบถ้วน โดยเฉพำะกรอบทักษะในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แต่อำจมีบำงชุดทักษะที่มีควำมเห็นให้เพิ่มเติม
หรือให้ควำมสำคัญมำกขึ้น ซึ่งอำจเป็นแนวทำงสำหรับกำรปรับปรุงกรอบทักษะของแต่ละช่วงวัยในกำรศึกษำ
ต่อยอดในอนำคตได้
3.2 การจัดลาดับความสาคัญทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย
หัวข้อนี้จะเป็นกำรจัดลำดับควำมสำคัญทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) จำกกรอบทักษะซึ่ง
ได้จำกกำรประมวลผลและตรวจสอบควำมถูกต้องครบถ้วน ดังนำเสนอไว้ในหัวข้อ 3.1 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
กำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสมในกำรพัฒนำศักยภำพคนแต่ละช่วงวัย โดยในกำรศึกษำครั้งนี้มี
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แนวทำงกำรจัดลำดับควำมสำคัญแบ่งออกเป็น 2 แนวทำงหลัก คือ (1) กำรจัดลำดับควำมสำคัญจำกกำร
รองรั บ สถำนกำรณ์ ก ำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำ งรวดเร็ว (Disruption) และ (2) กำรจั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ จำก
ผลสำรวจควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญผ่ำนแบบสอบถำม
3.2.1 การจัดลาดับความสาคัญตามการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption)
กำรจั ด ล ำดั บ ควำมส ำคั ญ ของทั ก ษะที่ จ ำเป็ น แห่ ง อนำคต (Future Skill) ตำมกำรรองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) มีหลักกำรพิจำรณำจำกควำมหลำกหลำยในกำรรองรับสถำนกำรณ์
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) 5 สถำนกำรณ์ที่จำแนกไว้ในกำรศึกษำครั้งนี้ กล่ำวคือ ทักษะแห่ง
อนำคตที่ มี ค วำมจ ำเป็ น ต่ อ กำรรองรั บ สถำนกำรณ์ ที่ ห ลำกหลำยกว่ ำ จะมี ร ะดั บ ควำมส ำคั ญ ที่ สู ง กว่ ำ
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ทักษะที่มีควำมจำเป็นต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงทุกสถำนกำรณ์ ไปจนถึง
ทักษะที่มีควำมจำเป็นในสถำนกำรณ์หนึ่งอย่ำงเฉพำะเจำะจงเพียงสถำนกำรณ์เดียว (ผลกำรจัดระดับแสดงใน
ภำคผนวกที่ 2) ซึ่งเมื่อพิจำรณำเฉพำะทักษะที่มีควำมสำคัญระดับ 4-5 ของแต่ละช่วงวัย จะมีดังนี้
ช่วงปฐมวัย มี 3 ทักษะที่มีควำมสำคัญในระดับที่ 5 ซึ่งจำเป็นต่อกำรรองรับในทุกสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทั กษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) และทักษะควำมตระหนักรู้ทำง
สังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness) และมีอีก 3 ทักษะที่มีควำมสำคัญระดับที่ 4 ได้แก่
ทักษะกำรกำกับตัวเอง (Self-regulation) ทักษะกำรสื่อสำร (Communication Skills) และทักษะกำรคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking)
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น มี 5 ทักษะที่มีควำมจำเป็นต่อกำรรองรับในทุกสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว (Disruption) ได้แก่ ทักษะกำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) ทักษะกำรปรับตัว (Adaptability)
ทั ก ษะกำรแก้ ปั ญ หำ (Problem-solving) ทั ก ษะควำมเข้ ำ ใจและกำรใช้ ง ำนเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital
Literacy) และทักษะกำรสื่ อสำร (Communication Skills) และมีทักษะที่มีควำมส ำคัญระดับที่ 4 อีกถึ ง
8 ทั ก ษะ ได้ แ ก่ ทั ก ษะกำรท ำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น (Collaborative Skills) ทั ก ษะกำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์
(Relationship Building) ทั ก ษะกำรปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ ำ กั บ วั ฒ นธ รรมที่ ห ลำกหลำย ( Cross-cultural
Competence) ทั ก ษะควำมตระหนั ก รู้ เ กี่ ย วกั บ โลก (Global Awareness) ทั ก ษะกำรคิ ด เชิ ง สร้ ำ งสรรค์
(Creative Thinking) ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) ทักษะกำรตัดสินใจ (Decisionmaking) และทักษะกำรกำกับตัวเอง (Self-regulation)
ช่ว งวัย แรงงำน มีถึง 6 ทักษะที่มีควำมส ำคัญระดับที่ 5 ได้แก่ ทักษะกำรปรับตัว (Adaptability)
ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) ทักษะกำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
(Cross-cultural Competence) ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะ
กำรแก้ปั ญหำ (Problem-solving) และทักษะกำรบูร ณำกำรข้ำ มสำขำ (Transdisciplinary) และมีอีก 8
ทั ก ษะที่ มี ค วำมส ำคั ญ ระดั บ ที่ 4 ได้ แ ก่ ทั ก ษะกำรสื่ อ สำรทำงธุ ร กิ จ (Business Communication Skills)
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ทักษะกำรท ำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่น (Collaborative Skills) ทักษะกำรคิด เชิ งสร้ ำ งสรรค์ (Creative Thinking)
ทั ก ษะกำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ (Relationship Building) ทั ก ษะควำมยื ด หยุ่ น (Flexibility) ทั ก ษะควำม
ตระหนั ก รู้ ท ำงสั ง คมและวั ฒ นธรรม (Social and Cultural Awareness) ทั ก ษะควำมฉลำดทำงอำรมณ์
(Emotional Intelligence) และทักษะควำมตระหนักรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
ช่วงวัยผู้สูงอำยุ มีเพียง 2 ทักษะที่มีควำมสำคัญระดับที่ 5 ได้แก่ ทักษะกำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active
Learner) และทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) แต่มีถึง 7 ทักษะที่มี
ควำมสำคัญในระดับที่ 4 เท่ำกัน ได้แก่ ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) ทักษะกำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving) ทั ก ษะกำรสื่ อ สำร ( Communication Skills) ทั ก ษะกำรสร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์
(Relationship Building) ทักษะกำรปรับตัว (Adaptability) ทักษะควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness) และทักษะกำรกำกับตัวเอง (Self-regulation)
นอกจำกลำดับควำมสำคัญของทักษะสำหรับแต่ละช่วงวัยแล้ว จะเห็นได้ว่ำมีหลำยทักษะที่มีควำม
จำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย ซึ่งบำงทักษะก็มีควำมสำคัญเป็นลำดับต้น ๆ สำหรับทุกช่วงวัยเช่นกัน ทักษะแห่ง
อนำคต 5 อันดับแรก ที่จำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย เรียงลำดับตำมควำมหลำกหลำยในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ได้แก่ (1) ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy) ซึ่งมีควำมจำเป็นในกำรรองรับทั้ง 5 สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ในทุก
ช่ ว งวั ย (2) ทั ก ษะกำรแก้ ปั ญ หำ (Problem-solving) ซึ่ ง มี ค วำมจ ำเป็ น ส ำหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย รองรั บ กำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ในเกือบทุกสถำนกำรณ์ (3) ทักษะกำรสื่อสำร (Communication
Skills) ครอบคลุมทักษะกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ (Business Communication) ของช่วงวัยแรงงำน ซึ่งมีควำม
จ ำเป็ น ในกำรรั บ มื อ กำรสถำนกำรณ์ ก ำรเปลี่ ยนแปลงอย่ ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
ใกล้ เ คี ย งกั บ ทั ก ษะกำรคิ ด อย่ ำ งมี วิ จ ำรณญำณ (Critical Thinking) เช่ น เดี ย วกั บ (4) ทั ก ษะกำรคิ ด เชิ ง
สร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) และทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building) ซึ่งมีระดับควำม
จำเป็นเท่ำกัน และ (5) กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy) ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทั้งด้ำนประชำกร ช่วงวัย และกำรทำงำนหรือกำรเรียน คล้ำยคลึงกันในทุกช่วงวัย
3.2.2 การจัดลาดับความสาคัญจากผลสารวจความคิดเห็น
ในแบบสอบถำมส่วนกำรจัดลำดับควำมสำคัญทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคน
ไทยแต่ละช่วงวัย ได้ให้ผู้ตอบแบบสอบถำมจัดลำดับทักษะแห่งอนำคต 5 อันดับแรก ที่จำเป็นที่สุดสำหรับกำร
พัฒนำคุณภำพคนไทยแต่ละช่วงวัย จำกกำรประมวลผลพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย
เกี่ยวกับลำดับควำมสำคัญดังกล่ำว เพื่อได้ผลกำรจัดอันดับทักษะแห่งอนำคตที่จำเป็นที่สุด 5 อันดับ ในกำร
แปรผลได้มีเกณฑ์ในกำรให้น้ำหนักคะแนนทักษะที่ได้รับกำรจัดอันดับ ดังนี้
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1) ทักษะที่ได้รับกำรจัดเป็นอันดับที่ 1 = 5 คะแนน
2) ทักษะที่ได้รับกำรจัดเป็นอันดับที่ 2 = 4 คะแนน
3) ทักษะที่ได้รับกำรจัดเป็นอันดับที่ 3 = 3 คะแนน
4) ทักษะที่ได้รับกำรจัดเป็นอันดับที่ 4 = 2 คะแนน
5) ทักษะที่ได้รับกำรจัดเป็นอันดับที่ 5 = 1 คะแนน
6) ทักษะที่ไม่ได้รับกำรจัดเป็น 5 อันดับแรก = 0 คะแนน
เมื่อประมวลผลจำกเกณฑ์กำรให้คะแนนดังกล่ำว จะได้ผลกำรจัดลำดับทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต
สำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย 5 อันดับแรก ดังแสดงในตำรำงที่ 18 ซึ่งจะเห็นควำมแตกต่ำงกับกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญโดยพิจำรณำในมิติควำมหลำกหลำยในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงเพียงอย่ำงเดียว
เนื่องจำกบำงทักษะที่จำเป็นต่อกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วบำงสถำนกำรณ์โดยเฉพำะ
อำจมีควำมจำเป็นอย่ำงมำกต่อกำรพัฒนำศักยภำพช่วงวัยนั้นก็เป็นได้ จำกกำรพิจำรณำผลกำรจัดลำดับจำก
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญผ่ำนแบบสอบถำม พบประเด็นที่น่ำสนใจ ดังนี้
ช่วงปฐมวัย ทักษะที่สำคัญที่สุด ได้แก่ ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) มีคะแนน
รวม 21 คะแนน ตำมมำด้วยควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity) เป็นอันดับที่ 2 ด้วยคะแนนรวมที่น้อยกว่ำ
เพียง 1 คะแนน ซึ่งจะสังเกตเห็นได้ว่ำทั้ง 2 ทักษะมีมิติที่คล้ำยคลึงกัน เน้นกำรเปิดกว้ำงให้เด็กได้มีโ อกำส
สำรวจโลก ใช้จิตนำกำรสร้ำงสรรค์ได้อย่ำงเต็มที่โดยไม่ถูกปิดกั้น ตอบสนองลักษณะกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
แต่ในกำรจั ดล ำดับ ควำมส ำคั ญโดยพิจ ำรณำจำกกำรรองรับ กำรเปลี่ ยนแปลงอย่ ำงรวดเร็ว (Disruption)
ในหัวข้อ 3.2.1 ทั้ง 2 ทักษะมีระดับควำมสำคัญปำนกลำง คือ ระดับ 3 และ 2 ตำมลำดับ เช่นเดียวกับทักษะ
อันดับที่ 3 คือควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability) คะแนนรวม 19 คะแนน ซึ่งมีควำมจำเป็นในกำร
รองรับ 2 สถำนกำรณ์สำคัญคือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทำงประชำกรและกำรเรียนรู้ แต่มี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้และกำรมีพัฒนำกำรที่สมวัยของเด็กในช่วงวัยนี้ ขณะที่อันที่ 4
ทักษะกำรสื่อสำร (Communication Skills) ซึ่งได้ 17 คะแนน และอันดับที่ 5 ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem
Solving) ซึ่งได้ 16 คะแนน จึงจะเป็นทักษะที่มองไปยังอนำคตเป็นหลักว่ำมีควำมจำเป็นต่ อกำรรองรับกำร
ดำเนินชีวิตและกำรเรียนรู้ของช่วงปฐมวัย สอดคล้องกับระดับควำมสำคัญตำมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
อยู่ในระดับที่ 4 และ 5 ตำมลำดับ
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ผู้ตอบแบบสอบถำมค่อนข้ำงเห็นพ้องต้องกันว่ำทักษะที่มีควำมสำคัญที่สุดสำหรับ
ช่วงวัยนี้ คือ ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) โดยได้ 27 คะแนน มำกกว่ำ
อันดับที่ 2 คือ ทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy) แบบดั้งเดิมอยู่ 8 คะแนน ซึ่งสอดคล้องกับกำรจัดลำดับ
ควำมสำคัญตำมกำรรองรับ กำรเปลี่ย นแปลงที่ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital
Literacy) มีระดับควำมสำคัญอยู่ที่ระดับสูงสุด คือ 5 ขณะที่ทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้มีระดับควำมสำคัญอยู่
ที่ระดับ 3 ส่วนกำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) ซึ่งมีระดับควำมสำคัญที่ 5 เช่นเดียวกัน ได้รับกำร
จัดลำดับอยู่ที่อันดับที่ 3 ในผลกำรสำรวจครั้งนี้ โดยได้คะแนนรวม 15 คะแนน แต่ที่น่ำสนใจคือทักษะกำรเป็น
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พลเมืองที่ดี (Civic Literacy) และควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity) ที่มีระดับควำมสำคัญปำนกลำงคือระดับ
2 และระดับ 3 แต่ได้รับกำรจัดเป็นทักษะที่มีควำมสำคัญมำกที่สุดเป็นอันดับที่ 4 และ 5 โดยได้คะแนนรวม 14
คะแนน และ 8 คะแนนตำมลำดับ
ช่วงวัยแรงงำน ผลกำรจัดลำดับตำมควำมคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบในช่วงวัยแรงงำนไม่ถือว่ำขัดแย้ง
กับกำรจัดลำดับควำมสำคัญตำมกำรเปลี่ยนแปลงเท่ำไรนัก โดยทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) ซึ่งมีระดับควำมสำคัญอยู่ที่ระดับ 5
ทั้งคู่ มีคะแนนรวมเท่ำกันที่ 22 คะแนน และได้รับกำรจัดลำดับควำมสำคัญเป็นอันดับที่ 1 ในผลสำรวจครั้งนี้
อันดับที่ 2 ทักษะควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy)
ซึ่งได้รับคะแนนน้อยกว่ำเพียง 1 คะแนนนั้น ก็มีระดับควำมสำคัญอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งอำจมองได้ว่ำเป็นทักษะที่
เกี่ยวพันกับกำรประกอบอำชีพและกำรทำงำนโดยตรง ซึ่งเป็นมิติที่สำคัญและเกี่ยวพันกับช่วงวัยนี้มำกที่สุดจึง
ทวีควำมสำคัญยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับทัก ษะควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี (Technological Skills) ซึ่งมีระดับ
ควำมสำคัญเท่ำกัน ที่ ได้รับคะแนนรวม 11 คะแนนและอยู่ในอันดับที่ 5 ส่วนทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking) และทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้ อื่น (Collaborative Skills) ซึ่งเป็นอันดับที่ 3 และ 4
ด้วยคะแนนรวม 17 และ 14 คะแนนตำมลำดับนั้น ก็เป็นทักษะที่มีระดับควำมสำคัญค่อนข้ำงสูง คือ ระดับที่ 4
ในกำรจัดลำดับตำมกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลง
ช่วงวัยผู้สูงอำยุ ทักษะกำรปรับตัว (Adaptability) เป็นทักษะที่ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นตรงกัน
ว่ำมีควำมส ำคัญที่สุ ดส ำหรั บ ช่ ว งวัย นี้ ด้ ว ยคะแนนรวมสู งถึง 32 คะแนน ตำมมำด้ว ยกำรมองโลกในแง่ดี
(Grounded Optimism) ในอันดับที่ 2 ซึ่งได้คะแนนสูงมำกเช่นกันคือ 28 คะแนน สอดคล้องไปกับระดับ
ควำมสำคัญจำกกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระดับที่ 4 และ 3 ตำมลำดับ โดยอำจมองได้ว่ำทั้ง 2 ทักษะ
ถือเป็นคุณลักษณะพื้นฐำนสำคัญในกำรปรับตัวเพื่อรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ จึงทวีควำมสำคัญขึ้นในช่วง
วัยนี้ซึ่งต้องอำศัยทัศนคติอันเปิ ดกว้ำง สำหรับกำรยอมรับสิ่งใหม่ที่อำจแตกต่ำงไปจำกที่คุ้นเคย ในขณะที่
ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งมีระดับควำมส ำคัญอยู่ที่ระดับ 5
ส ำหรั บ ทุ ก ช่ ว งวั ย ในผลกำรส ำรวจครั้ ง นี้ ม องว่ำ มี ค วำมส ำคั ญ รองลงมำเป็ นอั น ดั บที่ 3 ส ำหรั บ ช่ว งวัยนี้
ส่วนควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy) และกำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy) ที่ได้รับกำรจัดลำดับให้เป็น
ทั ก ษะที่ มี ค วำมส ำคั ญ ที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ ที่ 4 ร่ ว มกั น ด้ ว ยคะแนนรวม 14 คะแนน แม้ ว่ ำ จะเป็ น ทั ก ษะที่ มี
ควำมส ำคั ญ ระดั บ ที่ 3 ในกำรรองรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงแต่ เ ป็ น มิ ติ ที่ มี ค วำมส ำคั ญ กั บ ช่ ว งวั ย นี้ เ ป็ น พิ เ ศษ
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรเปลี่ยนแปลงทำงประชำกรและควำมแตกต่ำงระหว่ำงช่วงวัย สุดท้ำยคือทักษะกำร
แก้ปัญหำ (Problem-solving) ซึ่งมีควำมสำคัญระดับที่ 4 รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
เกือบทุกสถำนกำรณ์ และได้รับกำรจัดลำดับเป็นอันดับที่ 5 ด้วยคะแนนรวม 10 คะแนน
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ตำรำงที่ 18: กำรจัดลำดับควำมสำคัญจำกผลสำรวจควำมคิดเห็น
อันดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงปฐมวัย
1 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
2 ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
3 ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability)
4 กำรสื่อสำร (Communication Skills)
5 กำรแก้ปัญหำ (Problem Solving)
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
1 ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
2 กำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
3 กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner)
4 กำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
5 ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยแรงงาน
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
1
กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)
2 ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy)
3 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
4 กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills)
5 ควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี (Technological Skills)
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยผู้สูงอายุ
1 กำรปรับตัว (Adaptability)
2 กำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism)
3 ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy)
4
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
5 กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)

คะแนนรวม
21
20
19
17
16
27
19
15
14
8
22
21
17
14
11
32
28
17
14
10

3.2.3 ผลสรุปการจัดลาดับทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย
เพื่ อ ได้ ผ ลกำรจั ด ล ำดั บ ทั ก ษะที่ จ ำเป็ น แห่ ง อนำคต (Future Skill) ส ำหรั บ คนไทยแต่ ล ะช่ ว งวั ย
5 อันดับแรกที่สมบูรณ์ ซึ่งพิจำรณำทั้งมิติของควำมหลำกหลำยในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
(Disruption) และควำมจ ำเป็ น ต่ อ พั ฒ นำกำรเฉพำะแต่ ล ะช่ ว งวั ย คณะผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ น ำผลกำรจั ด ระดั บ
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ควำมสำคัญในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงมำวิเครำะห์ร่วมกับผลกำรจัดอันดับตำมกำรสำรวจ
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
1) ทักษะทีม่ ีควำมสำคัญระดับ 5 ได้รับกำรจัดลำดับควำมสำคัญเป็นอันดับที่ 1 = 5 คะแนน
2) ทักษะทีม่ ีควำมสำคัญระดับ 4 ได้รับกำรจัดลำดับควำมสำคัญเป็นอันดับที่ 2 = 4 คะแนน
3) ทักษะทีม่ ีควำมสำคัญระดับ 3 ได้รับกำรจัดลำดับควำมสำคัญเป็นอันดับที่ 3 = 3 คะแนน
4) ทักษะทีม่ ีควำมสำคัญระดับ 2 ได้รับกำรจัดลำดับควำมสำคัญเป็นอันดับที่ 4 = 2 คะแนน
5) ทักษะทีม่ ีควำมสำคัญระดับ 1 ได้รับกำรจัดลำดับควำมสำคัญเป็นอันดับที่ 5 = 1 คะแนน
เมื่อประมวลผลจำกเกณฑ์กำรให้คะแนนดังกล่ำว จะได้ผลสรุปกำรจัดลำดับทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต
สำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย 5 อันดับแรก ดังแสดงในตำรำงที่ 19 ซึ่งปรับปรุงลำดับและคะแนนรวมจำกผลกำร
จัดลำดับควำมสำคัญที่อ้ำงอิงจำกควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญเพียงอย่ำงเดียวให้มีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้
ช่วงปฐมวัย เพิ่มเติมทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy) เป็นอันดับที่ 4 มีคะแนนรวม 16 คะแนน
และทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และกำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
ซึ่งมีคะแนนรวมเท่ำกันที่ 13 คะแนน เป็นอันดับที่ 5 แทนที่ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem Solving) และ
ทั ก ษะกำรสื่ อ สำร (Communication Skills) ซึ่ ง มี ค ะแนนรวมเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 21 คะแนน เท่ ำ กั บ ทั ก ษะ
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability) ซึ่งอยู่อันดับที่ 3 ส่วนทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative
Thinking) และทักษะควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity) ยังคงเป็นทักษะที่มีควำมสำคัญที่สุดอันดับ 1 และ 2
ด้วยคะแนนรวม 24 และ 22 คะแนนตำมลำดับ
ช่ว งวัย เรี ยน/วัยรุ่น นอกเหนื อจำกกำรเพิ่มเติมทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ขึ้นมำเป็นอันดับที่ 5 ด้วยคะแนนรวม 11 คะแนน เท่ำกับคุณลักษณะที่จำเป็นอย่ำงควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity) กำรจัดอันดับทักษะสำหรับช่วงวัยนี้ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ละทักษะมีคะแนนรวมเพิ่ มขึ้น
จำกคะแนนกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละสถำนกำรณ์ ได้แก่ อันดับที่ 1 ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้
งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 32 คะแนน อันดับที่ 2 ทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy) 22
คะแนน อันดับที่ 3 ทักษะกำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) 20 คะแนน และอันดับที่ 4 ทักษะกำรเป็น
พลเมืองที่ดี (Civic Literacy) 16 คะแนน
ช่วงวัยแรงงำน กำรจัดลำดับทักษะอันดับที่ 1 ถึงอันดับที่ 4 ของช่วงวัยนี้ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง เพียงมี
คะแนนรวมเพิ่มขึ้น ได้แก่ อันดับที่ 1 ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
และทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) ได้คะแนนรวม 27 คะแนนเท่ำนั้น อันดับที่ 2 ทักษะควำมรู้ทำง
ธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy) ได้ ค ะแนนรวม 24 คะแนน
อัน ดับ ที่ 3 ทักษะกำรคิดเชิงสร้ ำงสรรค์ (Creative Thinking) ได้คะแนนรวม 21 คะแนน และอันดับที่ 4
ทักษะกำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills) ได้คะแนนรวม 18 คะแนน แต่ในอันดับที่ 5 ทักษะกำร
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ปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย (Cross-cultural Competence) ได้รับกำรจัดอันดับขึ้นมำแทนที่
ทักษะควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยี (Technological Skills) อันดับที่ 5 เดิม ด้วยคะแนนรวม 15 คะแนน
มำกกว่ ำ ทั ก ษะควำมสำมำรถด้ ำ นเทคโนโลยี (Technological Skills) ที่ เ มื่ อ รวมคะแนนจำกกำรรองรั บ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) แล้ว ได้คะแนนรวม 14 คะแนน
สุดท้ำยคือกำรจัดลำดับทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับช่วงวัยผู้สูงอำยุ ซึ่งไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงลำดับ เพียงได้รับคะแนนรวมเพิ่มขึ้น ได้แก่ อันดับที่ 1 ทักษะกำรปรับตัว (Adaptability) ได้รับ
คะแนนรวมเพิ่มขึ้นเป็น 36 คะแนน อันดับที่ 2 ทักษะกำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism) ได้รับ 31
คะแนน อันดับที่ 3 ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ได้รับ 22 คะแนน
อันดับที่ 4 ทักษะควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy) และทักษะกำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy) ได้รับ 17
คะแนนเท่ำกัน และอันดับที่ 5 ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) ได้รับ 14 คะแนน
ตำรำงที่ 19: ผลสรุปกำรจัดลำดับควำมสำคัญทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill)
อันดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงปฐมวัย
1 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
2 ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability)
3 กำรแก้ปัญหำ (Problem Solving)
กำรสื่อสำร (Communication Skills)
4 กำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
5
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
1 ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
2 กำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
3 กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner)
4 กำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
5
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยแรงงาน
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
1
กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)
2 ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy)
3 กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)

คะแนนรวม
24
22
21
16
13
32
22
20
16
11

27
24
21
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อันดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

4 กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills)
5 กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย (Cross-cultural Competence)
ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับช่วงวัยผู้สูงอายุ
1 กำรปรับตัว (Adaptability)
2 กำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism)
3 ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy)
4
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
5 กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)

คะแนนรวม
18
15
36
31
22
17
14

3.3 แนวทางในการส่งเสริมทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill) สาหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย
จำกผลสรุปชุดทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย เพื่อรองรับ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของศตวรรษที่ 21 ที่แตกต่ำงกันนั้น คณะผู้วิจัยได้
วิเครำะห์ สังเครำะห์ และประมวลผลเอกสำรงำนวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับหลั กกำรและแนวทำงกำรขับเคลื่ อน
กำรศึกษำที่เปลี่ยนแปลงไป ครอบคลุมทั้ง 4 มิติซึ่งเกี่ยวพันกัน ได้แก่ มิติเชิงโนโยบำย กระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ สภำพแวดล้อม และเทคโนโลยี สรุปเป็นแนวทำงกำรส่งเสริมเพื่อพัฒนำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต
(Future Skill) ดังกล่ ำ วและเตรี ย มกำรพัฒ นำคุณภำพคนไทยแต่ละช่วงวัย รองรับกำรเปลี่ ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
3.2.1 ช่วงปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)
3.2.1.1 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
ช่วงปฐมวัยหรือช่วงขวบปีแรก ๆ ของชีวิต เป็นช่วงเวลำของกำรพัฒนำที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็ก
โดยเป็นช่วงวัยที่เด็กจะมีพัฒนำกำรอย่ำงรวดเร็วทั้งทำงสมอง กำรใช้ภำษำ ทักษะทำงสังคม ทำงอำรมณ์ และ
กำรเคลื่อนไหว เป็นช่วงวัยของกำรสร้ำงรำกฐำนสำหรับกำรเติบโตและกำรเรียนรู้ต่อไปในชีวิต ดังนั้น กำร
พัฒนำและกำรลงทุนในเด็กปฐมวัย จึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของทุกครอบครัวและประเทศชำติ เพรำะเป็น
โอกำสทองครั้งเดียวในชีวิตเด็ก กำรกำหนดทิศทำงนโยบำยเพื่อขับเคลื่อนกำรศึกษำนั้น ต้องให้ควำมสำคัญกับ
คนทุกช่วงวัย ในช่วงปฐมวัย ควรมีนโยบำยที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรกำรเรียนรู้ของเด็ก และควรมีกำร
จัดสรรงบประมำณทำงกำรศึกษำเพื่อช่วยเหลือและพัฒนำเด็ก เพื่อให้ภำครัฐทั้งหน่วยงำนส่วนภูมิภำคและส่วน
ท้องถิ่น เข้ำถึงแหล่งทุนได้ง่ำยมำกขึ้น เป็นโอกำสในกำรพัฒนำและฟื้นฟูระบบทำงกำรศึกษำเพื่อขจัดปัญหำ
ทำงกำรศึกษำในระยะยำวอีกด้วย
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ดังเช่นวิสัยทัศน์ใน (ร่ำง) แผนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570 ที่ว่ำ เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับ
กำรพัฒนำอย่ำงรอบด้ำนเต็มตำมศักยภำพ เป็นพื้นฐำนของควำมเป็นพลเมืองคุณภำพ ประกอบไปด้วย 7
ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) กำรจัดและกำรให้บริกำรแก่เด็กปฐมวัย ซึ่งจัดกำรดูแลตั้งแต่แม่ตั้งครรภ์จนคลอดและ
ได้รับกำรดูแลอย่ำงรอบด้ำน (2) กำรพัฒนำและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันครอบครัวในกำรอบรมเลี้ยงดู
เด็กปฐมวัย ส่งเสริมควำมรู้ให้พ่อแม่ และครอบครัว เตรียมควำมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ และมีทักษะในกำรดูแล
เด็กปฐมวัยอย่ำงเหมำะสม (3) กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรพั ฒนำเด็กปฐมวัย ไม่ว่ำจะเป็น
ระบบกำรพัฒนำคุณภำพเด็กปฐมวัย สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย รวมไปถึงบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง (4) กำรพัฒนำ
ระบบและกลไกกำรบู รณำกำรสำรสนเทศด้ำนเด็กปฐมวัย และกำรนำไปใช้ประโยชน์ (5) กำรจัดทำและ
ปรับปรุงกฎหมำย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัยและกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย (6) กำรวิจัยพัฒนำและ
เผยแพร่องค์ควำมรู้ พัฒนำองค์ควำมรู้ที่มีประโยชน์ มีระบบกำรจัดกำรควำมรู้ เผยแพร่ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
และ (7) กำรบริหำรจัดกำรกำรสร้ำงกลไกกำรประสำนกำรดำเนินงำน และกำรติดตำม ประเมินผล มีกำร
บูรณำกำรกำรดำเนินงำนระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ติดตำมประเมินผลกำรดำเนินงำน
3.2.1.2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้
กำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในเด็กช่วงปฐมวัย ก่อให้เกิดประโยชน์อย่ำงมำก
สำหรับกำรเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและกำรเรียนรู้ส่วนบุคคล ควรจัดให้มีกำรเรียนรู้ตำมเป้ำหมำย วำงกรอบที่
สำคัญ ใช้กิจกรรมกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกระบวนกำรคิดให้เหมำะสมกับวัย สอดคล้องกับลักษณะของกำรเรียนรู้
และควำมสนใจของแต่ละบุคคล มีแนวทำงที่สำคัญ ดังนี้
1) กำรจั ด กำรเรี ย นแบบกำรแบ่ ง ปัน ควำมคิด ร่ว มกั น อย่ ำงยั่ง ยืน (Sustained Shared Thinking,
SST) เป็นกำรใช้แนวคิดกระบวนกำรสร้ำงควำมเข้ำใจด้วยกำรต่อเติมควำมคิดซึ่งกันและกัน และค่อยๆ สร้ำง
ควำมคิดร่วมกันผ่ำนครูที่มีควำมเชี่ยวชำญ เน้นส่งเสริมทักษะทำงสติปัญญำ เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้รับควำมรู้
และสร้ำงควำมรู้ขึ้นด้วยตนเอง
2) กำรจั ด กำรเรี ย นรู้ ที่ไม่เป็ น ทำงกำร (Informal Learning) กำรศึกษำของเด็กปฐมวัย ควรอยู่ใน
สถำนกำรณ์ของชีวิตประจำวัน กำรเรียนแบบแบ่งปันควำมคิด (Sustained Shared Thinking, SST) ช่วยให้
คำนึงถึงควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน กำรสนทนำทำให้รู้สึกว่ำ ผู้ดูแลอยู่กับเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในเรื่องกำร
เรียนรู้อย่ำงไม่เป็นทำงกำรที่มีประสิทธิภำพ
3) กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ของครูปฐมวัย โดยครูต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีแบบบูรณำกำร สร้ำงโครงสร้ำง
กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมให้กับเด็ก สร้ำงสรรค์กำรสอนที่แตกต่ำง ตั้งค่ำเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ กำรสอนบูรณำ
กำรข้ำมหลักสูตร และจัดกำรประเมินเพื่อกำรเรียนรู้
4) กำรส่ ง เสริ ม สมรรถนะที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ นั ก กำรศึ ก ษำปฐมวั ย ต้ อ งสำมำรถปฏิ บั ติ แ ละสร้ ำ ง
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมในเชิงพัฒนำกำรได้อย่ำงเหมำะสม เลือกใช้เทคนิคกำรสังเกตและประเมินพัฒนำกำร
เรียนรู้ตำมวิถีของเด็กแต่ละคนได้อย่ำงต่อเนื่อง จัดเตรียมสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อกำรเรียนร่วม
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รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เหมำะสม สื่อสำรกับครอบครัวเด็ก สร้ำงควำมผูกพันอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อทำงำนร่วมกันกับ
ครอบครัว รู้จักพัฒนำตัวเองอย่ำงต่อเนื่อง และมีควำมเป็นมืออำชีพ
3.2.1.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
สำหรับธรรมชำติของเด็กปฐมวัยมีควำมสนใจที่จะเรียนรู้ ค้นคว้ำ ทดลอง และต้องกำรสั มผั ส กับ
สิ่ งแวดล้ อมรอบ ๆ ตัว ดังนั้ น กำรจั ดเตรี ยมสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ ำงเหมำะสมตำมควำมต้ องกำรของเด็ ก จึงมี
ควำมสำคัญอย่ำงยิ่งเพรำะกำรเรียนรู้ของเด็กในวัยนี้ เกิดจำกกำรเรียนรู้จำกกำรเล่นที่เป็นประสบกำรณ์ตรง
เช่น สนำมเด็กเล่น กำรจัดรูปแบบชั้นเรียน บอร์ดแสดงผลงำนของเด็ก มุมประสบกำรณ์ต่ำง ๆ รวมถึงกำร
เลือกสรรและจัดวำงวัสดุ อุปกรณ์ สิ่งต่ำง ๆ ดังนั้น สภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำเด็กปฐมวัย จึงควรเป็น
สถำนที่เด็กใช้เรียนรู้ กิน เล่น พักผ่อน ให้ควำมอบอุ่นสะดวกสบำยแก่เด็ก ซึ่งสอดคล้องกับ Chawla (2012)
(อ้ำงถึงใน ตฤณ หงษ์ใส และ อัจฉรีย์ ไกรกิจรำษฎร์, 2020) ที่กล่ำวว่ำ สภำพแวดล้อมรอบตัวเด็กคุณครูจึงต้อง
ให้ควำมใส่ใจกับพื้นที่กับสภำพแวดล้อมรอบตัวเด็กและห้องเรียน จะเป็นที่พื้นที่ที่เด็กโปรดปรำนมำกถ้ำทำให้
พื้นที่สนับสนุนส่งเสริมถึงพัฒนำทำงสมอง Executive Function (EF) และควำมเป็นอิสระให้ได้เข้ำสังคม ให้
ได้แสดงออกและให้ได้ทำกำรสำรวจ ค้นหำอย่ำงสร้ำงสรรค์
กำรจัดสภำพแวดล้อมในสถำนศึกษำเด็กปฐมวัยที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะสมอง และทักษะอื่น ๆ ที่
จำเป็นแห่งอนำคต โดยเฉพำะในยุคของกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว กำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย เป็นจุดเริ่มต้นของกำรเรียนรู้ในอนำคต ควรจั ดสภำพแวดล้อมที่เป็นธรรมชำติให้เด็กได้ใกล้ชิดให้
มำก เพรำะธรรมชำติจะทำให้เด็กเรียนรู้แบบปลำยเปิด และเปิดโอกำสโลกกว้ำงที่เต็มไปด้วยพลังของกำร
เรียนรู้ กำรวำงแผนจัดสภำพแวดล้อมที่ทำให้ทุกก้ำวย่ำงของเด็กคือกำรเรียนรู้ จะทำให้กำรพัฒนำทักษะสมอง
เกิดขึ้นได้อย่ำงมำก เช่น ปลูกต้นพุดตำน เด็กก็จะสังเกตกำรเปลี่ยนสีของดอกในช่วงวัน ปลูกถั่วฝักยำวที่เด็ก
ต้องอดทนตั้งใจรอ จำกดอกจนติดฝัก ได้เห็นผี้เสื้อในแปลงไม้ดอก ต้องอดใจ ยั้งใจไว้ไม่เด็ดดอกไม้ไม่จับผีเสื้อ
และอีกมำกมำยทีจ่ ะสำมำรถวำงแผนเพื่อกำรเรียนรู้ของเด็กได้ รวมถึงกำรเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หลำยหลำยจะ
เป็ น ตัว กระตุ้น ควำมสนใจในกำรส ำรวจและเรียนรู้ของเด็ก วัส ดุอุปกรณ์ ที่ห ลำกหลำยยังช่วยจุดประกำย
ควำมคิด กระตุ้นจินตนำกำรให้เด็ก ๆ ได้เลือกใช้เพื่อสร้ำงสรรค์งำน เสนอควำมคิด และถ่ำยทอดประสบกำรณ์
ที่เด็กเรียนรู้ และควรจัดทำหรือดัดแปลงพื้นที่ที่กระตุ้นให้เด็กได้ตอบโต้กับสิ่งรอบตั ว กระตุ้นให้เด็กสร้ำงสรรค์
วิธีเล่นด้วยตนเอง และต้องให้ควำมสำคัญกับพื้นที่ในกำรจัดแสดงและนำเสนอผลงำนเด็ก จะเป็นพื้นที่ที่เด็กได้
เรียนรู้ และเห็นควำมหลำกหลำยจำกผลงำนและกำรทำงำนของเพื่อน รู้จักยอมรับและชื่นชมผลงำนของผู้อื่น
3.2.1.4 การส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษา
กำรนำเทคโนโลยีมำปรับใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน หรือเป็นสื่อกลำงในกำรเรียนรู้ไม่ใช่แนวคิดใหม่
แต่อย่ำงใด โดยประเภทของอุปกรณ์เครื่องมือต่ำง ๆ นั้น อำจเปลี่ยนแปลงไปตำมวิวัฒนำกำรของเทคโนโลยี
(ถนอมพร เลำหจรั ส แสง, 2561) สื่ อและเทคโนโลยีแบบดั้งเดิมส ำหรับช่ว งปฐมวัย เช่น กระดำษ ดินสอ
เพื่อประกอบกิจกรรมวำดภำพตำมจิ นตนำกำร หรือเครื่องเล่นสนำม กระบะทรำย เพื่อประกอบกิจกรรม
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กลำงแจ้งต่ำง ๆ ยังคงมีควำมสำคัญและเป็นแนวทำงกำรพัฒนำหลักที่ขำดไม่ได้ ในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำร
ทั้งทำงร่ ำงกำย อำรมณ์ จิ ตใจ สั งคม และสติปัญญำของเด็กช่ว งวัยนี้ เพื่อให้ เด็กได้ใช้อวัยวะส่ ว นต่ำง ๆ
ของร่ำงกำยในกำรเล่น เรียน และทำงำน ขณะที่นวัตกรรมดิจิทัลอย่ำงโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ สมำร์ตโฟน
แอปพลิเคชัน และโปรแกรมกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ สำมำรถนำมำใช้เพื่อเป็นส่วนเสริมกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้ (ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ และ วัฒนำ มัคคสมัน, ม.ป.ป.)
โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง เมื่ อ ช่ ว งปฐมวัย ในปั จ จุบั น เป็ น ประชำกรในยุค Alpha ซึ่ ง เกิ ด และเติ บ โตท่ ำ มกลำง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่อยู่รำยล้อมรอบตัวอยู่แล้ว จำกผลกำรสำรวจของสถำบันสื่อเด็กและเยำวชน (2562) พบว่ำ
เด็กเล็กอำยุต่ำกว่ำ 2 ขวบก็สำมำรถใช้ เครื่องมือสื่อสำรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงคล่องแคล่ว
แม้ยังไม่มีวุฒิภำวะในกำรเรีย นรู้เกี่ยวกำรรู้เท่ำทันสื่ อ ดังนั้นกำรบริหำรจัดกำรเวลำบนโลกดิจิทัลของเด็ ก
สร้ำงควำมคุ้นเคยและปลูกฝั งให้ เด็กได้เรียนรู้กำรใช้งำนเทคโนโลยีดังกล่ ำวอย่ำงเหมำะสมและมีคุ ณภำพ
ตั้งแต่เล็ก ถือเป็นกำรวำงรำกฐำนเด็กก่อนวัยเรียนที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็น
แห่งอนำคต รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทั้งด้ำนเทคโนโลยีและกำรเรียนรู้ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งสำหรับกำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ต่อไป
กำรเลือกใช้เทคโนโลยี กำรศึกษำควรเลื อกใช้ให้ ส อดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรเรี ยนรู้
เหมำะสมกับสภำพแวดล้อม และคำนึงถึงลักษณะและควำมสนใจของเด็ก (ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ และ วัฒนำ
มัคคสมัน, ม.ป.ป.) โดยจำกศึกษำพบว่ำ กำรใช้เ ทคโนโลยีกำรศึกษำเพื่อช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็น
แห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับช่วงปฐมวัยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 มิติหลัก ได้แก่ (1) กำรใช้เพื่อกำร
บริหำรจัดกำร ทั้งสำหรับผู้ปกครอง ผู้สอน และสำหรับสถำนศึกษำของเด็กก่อนวัยเรียน ช่วยอำนวยควำม
สะดวกและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรท ำงำน ทั้ ง งำนด้ ำ นวิ ช ำกำร งำนธุ ร กำร กำรรั บ ข้ อ มู ล ข่ ำ วสำรและ
พัฒนำกำรของเด็ก ตลอดจนกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และเครือข่ำย เป็นต้น (2) กำรใช้เพื่อจัดสภำพแวดล้อมที่
ช่วยสนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้ สร้ำงบรรยำกำศที่เป็นมิตร ส่งเสริ มกำรเรียนรู้ในรูปแบบที่เหมำะสมกับเด็ก
ปฐมวั ย และที่ ส ำคั ญ ที่ สุ ด คื อ (3) กำรใช้ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นำกำรของเด็ ก ปฐมวั ย เป็ น เครื่ อ งมื อ และสื่ อ
ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ดียิ่งขึ้น สร้ำงประสบกำรณ์จำกกำรรับรู้หลำยทำงพร้อมกันทั้งกำรมองเห็น กำรได้
ยิน และกำรสัมผัส สอดคล้อ งไปกับธรรมชำติและลักษณะในกำรเรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยนี้ อีกทั้งยังใช้เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดควำมสนใจ ควำมสนุกสนำน และกำรสร้ำงปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม ซึ่งช่วยให้เกิดแรงจูงใจในกำร
เรียนรู้ นอกจำกนั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้สอนในกำรช่วยถ่ำยทอดเนื้อหำที่อำจเป็นนำมธรรมให้ มีควำมชัดเจน
ขึ้น และสำมำรถลดข้อจำกัดในกำรเข้ำถึงแหล่งข้อมูล องค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพัฒนำศักยภำพเด็กปฐมวัย และ
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ที่เหมำะสมได้ (ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ และ วัฒนำ มัคคสมัน, ม.ป.ป.)
3.2.2 ช่วงวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) และวัยรุ่น (อายุ 15-21 ปี)
3.2.2.1 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
กำรพัฒนำระบบกำรเรียนรู้ในประเทศเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้ผู้เรียน มีทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ
รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคตได้ ต้องให้ควำมสำคัญกับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพำะในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ควร
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สนับสนุนกำรเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กำรเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับควำมต้องกำรทักษะที่จำเป็น แห่ ง
อนำคต (Future Skill) พัฒนำครอบคลุมทั้งกำยใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ตลอดจนทักษะพื้นฐำนและ
ทักษะที่เชื่อมโลกกำรทำงำนสำมำรถสรุปแนวทำงนโยบำยที่จะขับเคลื่อนด้ำนกำรศึกษำได้ดังนี้
1) กำหนดนโยบำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับทักษะในอนำคต ด้ำนควำมจำเป็นเชิงยุทธศำสตร์ในวงกว้ำง และ
ปรับปรุงนโยบำยอยู่เสมอเพื่อรองรับควำมท้ำทำยทำงเศรษฐกิจและสังคม และเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับ
ตลำดงำนรูปแบบใหม่ในอนำคตซึ่งมีควำมไม่แน่นอนสูงและเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เน้นสนับสนุนปัจเจก
บุคคล ครอบคลุมตั้งแต่กำรปฏิรูปหลั กสูตรกำรศึกษำและกระบวนกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมรรถนะเพื่ อ
ส่งเสริมสมรรถนะสำหรับศตวรรษที่ 21
2) ควรมีแนวทำงจัดกำรระบบกำรศึกษำ โดยนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ ทั้งในหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของภำคอุตสำหกรรมมำกขึ้น รวมถึงกำหนดนโยบำยที่เน้นไปที่กำรใช้สำรสนเทศ
และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มำช่วย พัฒนำสมรรถนะต่ำงๆ และช่วยสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำชีพครู ยกระดับ
ทักษะหลักสำหรับวิชำชีพของครูและผู้นำในกำรบริหำรโรงเรียน
3) พัฒ นำกรอบส ำหรั บ กำรเรี ยนรู้ ของนักเรียน ซึ่งเป็นกรอบของหลั กสู ตรที่ ได้กำหนดโครงสร้ำง
สมรรถนะต่ำงๆ ที่มุ่งไปสู่แนวคิดของกำรมีผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่สำมำรถจะมีส่วนร่วมในสังคมที่ใช้ควำมรู้
เป็นฐำนและมีควำมเป็นโลกำภิวัตน์
4) บริหำรและจัดกำรศึกษำแบบกระจำยอำนำจ ออกแบบหลักสูตรแกนกลำง สำหรับระดับต่ำง ๆ
แล้วหลักสูตรแห่งชำติก็ถูกแปลเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอน
ของท้องถิ่น มีกำรบูรณำกำรทักษะเข้ำกับกำรเรียนรู้ในระบบโรงเรียน นำทักษะต่ำงๆ มำผนวกไว้ในหลักสูตร
และสร้ำงกลไกต่ำงๆ เพื่อให้ครูมีเครื่องมือในกำรประเมินทักษะต่ำง ๆ ที่นักเรียนได้รับ
3.2.2.2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนก็จำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำให้สอดรับกับรูปแบบกำรเรียนรู้และ
ทักษะใหม่ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เมื่อเกิดกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของกำรเรียนรู้ รูปแบบ
กำรเรียนกำรสอนแบบเดิม ไม่สำมำรถสร้ำงผลกระทบได้เหมือนเดิม กำรเรียนรู้มีกำรปรับประยุกต์ ควำมรู้
เพียงศำสตร์ใดศำสตร์หนึ่งอำจไม่เพียงพออีกต่อไป กระบวนกำรเรียนรู้ต้องมีเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ที่ท้ำทำย เพื่อ
ประยุกต์ใช้ควำมรู้นั้นอย่ำงแท้จริง ควรมีกำรจัดระบบตำมแนวคิดหลัก ให้ผู้เรียนสำมำรถถ่ำยโอนและบูรณำ
กำรควำมรู้ใหม่ ต่อยอดควำมรู้เดิม ประยุกต์ และดัดแปลงสิ่งที่เรียนรู้ให้เข้ำกับสถำนกำร์และปัญหำปัจจุบัน ได้
มีแนวทำงดังนี้
1) กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร
กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรและให้ควำมสำคัญกับกำรประยุกต์ใช้จริงมำกขึ้น เป็นเรื่องที่เด่นชั ดของ
กำรศึกษำสำหรับทักษะแห่งอนำคต กำรบูรณำกำรควรครอบคลุมทั้งในมิติของกำรออกแบบหลักสูตร วิธีกำร
และสื่อกลำงในกำรเรียนกำรสอนตลอดกระบวนกำร ซึ่งต้องมีกำรจัดสมดุลให้เหมำะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึง
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ควำมสัมพันธ์และกำรเชื่อมโยงกันในภำพรวม เช่น กำรเรียนรู้แบบแสวงหำควำมรู้เป็นฐำน คือ สอนให้นักเรียน
สืบเสำะหำคำตอบของปัญหำจำกกำรรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ แล้วสรุปเป็นคำตอบ เกิดกำรเรียนรู้ขึ้นได้ด้วย
ตนเอง เป็นกำรพัฒนำทักษะแห่งอนำคตเพื่อกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง รวมไปถึงทักษะทำงสติปัญญำ เช่น มี
ควำมคิดสร้ำงสรรรค์ สำมำรถในกำรแก้ปัญหำต่ำง ๆ ได้ด้วยตนเอง
2) กำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ร่วมกับกำรทำงำน
กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่ได้รับควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรม หรือหน่วยงำนต่ำงๆ เป็น
กำรเปิดโอกำสให้ผู้เรียนได้เข้ำไปศึกษำและทดลองทำงำนเพื่อเสริมสร้ำงประสบกำรณ์จริง รวมถึงฝึกทักษะด้ำน
กำรทำงำนให้เป็นมืออำชีพ ฝึกทักษะทำงอำรมณ์และสังคม กำรสื่อสำร กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น และยังได้รู้จัก
ควำมถนัดที่แท้จริงของตน ก่อนเลือกอำชีพที่ต้องกำร กำรร่วมมือกันระหว่ำงภำคของรัฐและภำคอุตสำหกรรมมี
บทบำทสำคัญในกำรลงทุนเกี่ยวกับโครงกำรกำรพัฒนำทักษะ และกำรสร้ำงสรรค์โครงกำรใหม่ ๆ เพื่อกำรพัฒนำ
ทักษะของผู้ เรี ยนในบริ บทของกำรเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ำงอำชีพและกำรทำงำน กำรที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ จำก
ประสบกำรณ์ในสภำพแวดล้อมทั้งเชิงกำรศึกษำและกำรฝึกหัด จะช่วยให้ผู้เรียนที่สำเร็จกำรศึกษำเป็นที่ต้องกำร
ของตลำดแรงงำนมำกขึ้น และยังสำมำรถส่งต่อไปถึงกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำของอำชีพกำรงำนได้อีกด้วย
3) กำรเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลำง
กำรจัดหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมในยุคปัจจุบัน ผู้เรียนมีควำมหลำกหลำย
มำกยิ่งขึ้น รูปแบบกำรเรียนรู้ต้องมีควำมสอดคล้องกับควำมสนใจและกำรนำไปใช้ของผู้เรียน ผู้สอนมีบทบำท
ในกำรจัดสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเป็นผู้ลงมือทำและประกอบสร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง
ทำให้กำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนยิ่งทวีควำมสำคัญ ผู้เรียนต้องสำมำรถกำกับและรับผิดชอบในกระบวนกำร
เรียนรู้ของตน เป็นผู้เรียนเชิงรุก ตระหนักถึงแนวทำงและวิธีกำรเรี ยนรู้ที่เหมำะสมสำหรับตัวเอง รวมถึงสร้ำง
และรักษำแรงจูงใจในเรียนรู้อย่ำงกระตือรือร้น มีกระบวนกำรที่สร้ำงกำรมีส่วนร่วม หรือ มีกลไกที่ผู้เรียน
สำมำรถเล่น หรือ ผลัดกันเล่น กับบทเรียนได้อย่ำงซ้ำ ๆ และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกำรฝึกซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นทักษะ
ได้ มีกลไกของกำรเล่น ที่สำมำรถตอบสนองและปรับเปลี่ยนผลที่เกิดขึ้นไปได้ตำมกำรตัดสินใจที่แตกต่ำงกัน
ของผู้เรียน ทำให้เห็นผลจำกกำรตัดสินใจและเกิดกำรเรียนรู้จำกสิ่งที่ทำลงไปได้ขณะนั้นจริง ๆ เป็นกำรฝึก
ทักษะกำรคิด กำรตัดสินใจแก้ปัญหำได้ ที่สำคัญกำรเรียนรู้ต้องมีรูปแบบของกระบวนกำรที่มีกำรให้ feedback
กำรวัดผล รวมทั้งกำรแนะนำและโค้ชให้กับผู้เรียน จำกครู หรือ ผู้รู้ เพื่อให้ผู้เรียนรู้แนวทำงที่ถูกต้อง และ
สำมำรถปรับแก้ในแนวทำงที่ผิดได้ทันที
3.2.2.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้เป็นลักษณะหรือสภำพที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง
ในทุกด้ำน เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยรอบทั้งที่มีอยู่ตำมธรรมชำติหรือสิ่งที่ถูกสร้ำงขึ้นทำให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ต่อ
ลักษณะต่ำง ๆ ของโรงเรียนทั้งอำคำรสถำนที่ กำรบริหำรบรรยำกำศทำงกำรเรียน กำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงครู
นักเรียนและผู้บริหำร ซึ่งมีอิทธิพลและผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอนทั้งทำงตรงและทำงอ้อม (พัชรำภรณ์
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โพธิสัย, 2558) สภำพแวดล้อมทำงกำรเรียนรู้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอนใน
รูปแบบต่ำง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ ต้องมีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม
ทั้งในด้ำนสังคมและด้ำนกำยภำพ ซึ่งมีผลต่อกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ทั้งสิ้น
1) กำรพัฒนำสภำพแวดล้ อมแห่ งกำรเรียนรู้มีผลต่อกำรพัฒนำทักษะทำงสังคมและอำรมณ์ หำก
ต้องกำรกระตุ้นพัฒนำกำรของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้น ก็ต้องเปลี่ยนระบบสภำพแวดล้อมที่ ผู้เรียนอยู่ สอดคล้องกับ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงสภำพแวดล้อมและตัวบุคคลจะปรับเปลี่ยน ไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบของกำรเปลี่ยนบทบำท
หรือฉำกสถำนกำรณ์ ก็จะส่งผลต่อกำรปรับเปลี่ยนเชิงนิเวศน์สู่สภำพแวดล้อมในลำดับที่สูงขึ้น โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งถ้ำในขณะนั้นผู้เรียนมีแรงจูงใจอยู่แล้ว ก็จะยิ่งทำให้เขำเติบโตและพัฒนำมำกขึ้น
2) กำรพั ฒ นำสภำพแวดล้ อ มทำงกำยภำพแบบใหม่ สนั บ สนุ น กำรเรีย นรู้ และพั ฒ นำทัก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 สมรรถนะแห่งอนำคตจะพัฒนำได้ดีในกระบวนกำรเรียนรู้แบบใหม่ ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตัวเอง มีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน และมีผู้สอนทำหน้ำที่เป็นผู้ชี้แนะและให้คำแนะนำ จึงควร
ออกแบบพื้นที่กำรเรียนรู้ให้สำมำรถรองรับกิจกรรมกำรเรียนรู้เหล่ำนั้น กำรออกแบบพื้นที่กำรเรียนรู้ เน้นกำร
ออกแบบพื้นที่ให้เชื่อมโยงแต่จัดสรรอย่ำงเป็นสัดส่วน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรและส่งเสริมรูปแบบกำร
เรียนและกำรทำงำนที่แตกต่ำงกัน
3.2.2.4 การส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษา
ในปัจจุบันสำมำรถเห็นถึงทิศทำงที่ชัดเจนในกำรส่งเสริมกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ
รูปแบบต่ำง ๆ มำใช้เป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำศักยภำพของเด็กช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น เนื่องจำก
กำรเรียนรู้ในอนำคตไม่จำกัดอยู่ เพีย งกำรเรียนกำรสอนในห้ องเรียนและมีแนวโน้มเปลี่ยนไปสู่ กำรเรีย นรู้
ผ่ำนทำงออนไลน์มำกขึ้น โดยเฉพำะเมื่อต้องกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) มิติต่ำง ๆ
ซึ่งมีขอบเขตกว้ำง ครอบคลุมบริบทหลำกหลำย และมีลักษณะหลอมรวมและบูรณำกำรข้ำมสำขำ สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 ที่ส่งผลกระทบต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียนรูปแบบปกติ
ก็เป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นที่สะท้อนให้เห็นถึงควำมสำคัญของกำรเตรียมควำมพร้อมทำงเทคโนโลยีกำรศึกษำ ทั้ง
ในแง่ของกำรเข้ำถึงและประสิทธิภำพ เพื่อสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องไปกับ
สถำนกำรณ์ ธรรมชำติผู้เรียน และลักษณะของทักษะที่เป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำ
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อพิจำรณำควำมคุ้มค่ำ งบประมำณ และกำรจัดสรรอย่ำงทั่วถึง กำรเลือกเทคโนโลยี
กำรศึกษำควรพิจำรณำหน้ำที่ของเครื่องมือที่สำมำรถตอบโจทย์เป้ำหมำยกำรเรียนรู้เป็นสำคัญ ไม่ใช่เลือกจำก
ตัวเทคโนโลยีตำมสมัยนิยมและยึดติดกับเครื่องมือมำกจนเกินไป เนื่องจำกนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นอำจไม่ได้
เปลี่ยนวัตถุประสงค์กำรใช้งำนที่ตอบสนองเสมอไป (ดักลำส ฟิชเชอร์ และ แนนซี เฟรย์ , 2556) เทคโนโลยี
กำรศึกษำที่สำมำรถช่วยส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นมี
หลำกหลำย เช่น สื่อกำรศึกษำเพื่อใช้ประกอบกำรเรียนรู้ แพลตฟอร์มสำหรับเป็นช่ องทำงกำรเข้ำถึงกำรเรียน
กำรสอนและแหล่งข้อมูล และนวัตกรรมเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อช่วยในกำร
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ประมวลผลข้อมูลผู้เรียน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนรู้ เชื่อมโยงกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนจำกหลำย
แพลตฟอร์ม ตลอดจนช่วยในกำรออกแบบกำรจัดกำรเรีย นรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนแต่ละคน เสริมสร้ำงแรงจูงใจ
และสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยกำรกำกับตนเอง (ถนอมพร เลำหจรัสแสง, 2561; วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มำรุต
พัฒนำผล, 2562)
3.2.3 ช่วงวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)
3.2.3.1 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
กำรที่โครงสร้ำงอำชีพและกำรทำงำนในโลกศตวรรษที่ 21 มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมำก มีแนวโน้ม
กำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรทำงำนมำกยิ่งขึ้น ทักษะในกำรทำงำนบำงอย่ำงมีควำมต้องกำรมำกขึ้น แต่
ในขณะที่ควำมพร้อมของช่วงวัยแรงงำนที่มีทักษะตรงตำมควำมต้องกำรของตลำดกลับหำยำก อีกทั้งกำรศึกษำ
และประสบกำรณ์กำรทำงำนของช่วงวัยแรงงำน ก็ไม่ตรงกับควำมต้องกำรของผู้ประกอบกำร (Manpower
Group, 2019) นโยบำยในกำรพัฒนำทักษะอนำคตของช่วงวัยแรงงำน ถือเป็นเรื่องที่มีควำมสำคัญ ควรมีกำร
กระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชำชน รองรับกำรเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
โดยมุ่งเน้นทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป
1) นโยบำยทำงสังคมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้ำงภูมิปัญญำและทุนทำงสังคมให้ทั้งปัจจุบัน
และอนำคต กำรสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ประชำชนทุกคน เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำตนเองจำกกำรเรียนรู้ใน
หลักสูตรออนไลน์ต่ำง ๆ ตลอดช่วงชีวิต โดยไม่มีวันหมดอำยุ และสำมำรถเลือกเรียนรู้ได้ตำมควำมสนใจและ
ควำมถนัดของตนเอง
2) กำรสนับสนุนนโยบำยเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ในสถำนที่ทำงำน และกำรเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสำน บูรณำ
กำรข้ำมสำขำวิชำได้ เพื่อให้ลูกจ้ำงได้เรียนรู้ในกำรทำงำน เป็นผู้เรียนเชิงรุก มีสถำบันกำรเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
โดยเฉพำะ ทำหน้ำที่พัฒนำวิธีกำรสอนสำหรับผู้ใหญ่ พัฒนำหลักสูตรโดยเฉพำะขึ้นเพื่ออบรมนักกำรศึกษำ
ผู้ใหญ่ และหลักสูตรในกำรเพิ่มทักษะในสำยอำชีพที่ต่ำงกันของวัยแรงงำน
3.2.3.2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้
จำกควำมต้องกำรของทักษะแห่งอนำคตของช่วงวัยแรงงำนที่เปลี่ยงแปลงไป กำรจัดกำรเรียนกำรสอน
แก่ผู้ใหญ่ในช่วงวัยแรงงำน จึงต้องมีควำมเข้ำใจในธรรมชำติของกำรเรียนรู้ของช่วงวัย และมีกำรสนับสนุนให้ใช้
แนวทำงที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์ กลำงสำหรับกำรสอนผู้ใหญ่เช่นกัน โดยผู้สอนจะทำหน้ำที่เป็นผู้อำนวยควำม
สะดวก (Facilitator) ซึ่งนำควำมเชี่ยวชำญของผู้เรียนมำเป็นฐำนและปล่อยให้ผู้เรียนรู้สำมำรถวำงแนวทำงกำร
เรียนรู้ตำมจังหวะของตนเอง เพื่อพัฒนำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) ไม่ว่ำจะเป็นทักษะทำง
เทคโนโลยี ทักษะทำงสติปัญญำและกำรคิด และทักษะกำรทำงำนในสภำพสังคมที่หลำกหลำย ในบริบทของ
อำชีพที่แตกต่ำงกัน มีรำยละเอียดแนวทำงกำรเปลี่ยนแปลงกระบวนกำรเรียนรู้ดังนี้
1) ระบบกำรจั ด กำรกำรเรี ย นรู้ ท ำงออนไลน์ (Online Learning Management Systems) มี
ควำมสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพำะในยุคที่ ระบบกำรศึกษำต้องมีกำรเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อพัฒนำ
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ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ ข้อมูลควำมรู้ต่ำง ๆ อยู่บนโลกออนไลน์มำกขึ้น กำรฝึกอบรมพนักงำน
ตำมควำมสนใจ จัดหำเนื้อหำขนำดใหญ่สำหรับมวลชน (Mass Content) กำรฝึกอบรมเพื่อเริ่มต้นทำงำนใหม่
ฝึกอบรมด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและด้ำนควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ (Cyber) ส่งเสริมสนับสนุนในเรื่อง
วัฒนธรรมกำรเรียนรู้ ให้คำแนะนำด้ำนอำชีพ และให้โอกำสกำรพัฒนำทักษะที่เน้น เพิ่มทักษะ (Up-skilling)
ในระยะสั้นด้วย
2) กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ (Action Learning) เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงในกำรทำงำน ช่วยให้มี
ช่วงวัยแรงงำนมีกระบวนกำรคิดหำวิธีในกำรแก้ปัญหำหรือพัฒนำงำน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลำกร และ
องค์กร รวมไปถึง กำรแลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ร่ว มกับผู้ อื่น กำรประชุมเพื่อหำวิธีกำรที่เหมำะสมในกำร
ดำเนินกำร เป็นกำรฝึกทักษะทำงอำรมณ์และสังคม เนื่องจำกเป็นกำรเรียนรู้ในลักษณะทีมงำนย่อยที่มีกำร
ทำงำนร่วมกัน และกำรเสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็นเมื่อมีกำรดำเนินกำรปฏิบัติ และในบำงครั้งอำจจะมีกำร
ปรับปรุงกระบวนกำรทำงำน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้
3) กำรฝึกอบรมที่มีคุณภำพสู ง สำมำรถสร้ำงผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงทักษะได้ มีกลไกกำร
ควบคุมระบบกำรเรียนรู้ มีกำรบูรณำกำรสำขำวิชำต่ำง ๆ กำกับติดตำมมำตรฐำนคุณภำพของกำรฝึกอบรม มี
กำรประเมินผลควำมรู้ และทักษะที่ได้มำตรฐำน มีกำรรับรองผลกำรอบรมจำกองค์กรที่น่ำเชื่อถือ เพื่อสำมำรถ
นำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรอบรมไปใช้ในกำรทำงำนได้จริง
3.2.3.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
สำหรับช่วงวัยแรงงำน กำรกระตุ้นให้เกิดกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำระดับศักยภำพ ทักษะ ควำมรู้
และสมรรถนะแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมสำมำรถเฉพำะบุคคลและควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนแรงจูงใจและกำรมีส่วนร่วมของพนักงำน องค์กรต้องมีกำรจัดกำรดังนี้
(1) มีเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของอำชีพที่ชัดเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงำนพัฒนำตนเองเพื่อไปสู่ควำมสำเร็จ
ในอำชีพ (2) มีส่วนร่วมในโครงกำรหรืองำนอย่ำงชัดเจน หรือกำรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรตัดสินใจที่ส่ งผล
โดยตรงต่อควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ ทำให้พนักงำนรู้สึกมีคุณค่ำในองค์กร เต็มใจที่จะพัฒนำตนเอง (3) โอกำสใน
กำรยกระดับ ทั้งในด้ำนควำมสำมำรถที่จำเป็นในกำรปฏิ บัติงำนในปัจจุบัน และสำหรับทักษะที่ถ่ำยโอนได้
สำหรับตำแหน่งต่อไป (4) โอกำสและสถำนะของกำรทำงำนเป็นทีม และ (5) มีผู้จัดกำรที่สนับสนุน เข้ำใจและ
ให้เครดิต แนวทำงในข้ำงต้นนี้ เป็นหนทำงในตัวขับเคลื่อนกำรมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำอำชีพ ซึ่ง
ก่อให้เกิดกำรเติบโตและกำรเรียนรู้ พนักงำนที่ได้รับกำรกระตุ้นให้ปฏิบัติยังต้องมีโอกำสได้รับ ควำมรู้และสร้ำง
ทักษะที่พวกเขำเชื่อว่ำจะช่วยพวกเขำในกำรเติบโตของตนเอง เพื่อปลูกฝังสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้
และควำมคิดกำรเติบโตร่วมกันภำยในองค์กร
3.2.3.4 การส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษา
ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ำมำมีบทบำทในกำรดำเนินชีวิตมำกขึ้นเรื่อย ๆ ควำมต้ องกำรทักษะทำงดิจิทัล
ในตลำดแรงงำนจึงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงรวดเร็ว (Manpower Group, 2019) กำรพัฒนำช่วงวัยแรงงำนด้ำนทักษะ
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ทำงเทคโนโลยีและวิทยำศำสตร์ อำทิ กำรใช้งำนเครื่องมือ กระบวนกำรคิดและประมวลผล กำรบริหำรจัดกำร
ข้ อ มู ล และกำรรู้ เ ท่ ำ ทั น สื่ อ และเทคโนโลยี เป็ น แนวทำงส ำคั ญ ในกำรพั ฒ นำศัก ยภำพช่ว งวัย แรงงำนให้
ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในโลกศตวรรษที่ 21 กำรพัฒนำทักษะเหล่ำนี้ย่อมต้องอำศัย กำรใช้งำน
เทคโนโลยีเข้ำมำเกี่ยวข้องในกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง มีประสบกำรณ์ตรง
และสำมำรถถอดบทเรี ย น น ำไปปรั บ ใช้และสร้ำงสรรค์นวัตกรรมในกำรทำงำนของตนต่อไปได้ (ดักลำส
ฟิชเชอร์ และ แนนซี เฟรย์, 2556; วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มำรุต พัฒนำผล, 2562)
ลั กษณะกำรพัฒ นำทั กษะที่ จ ำเป็ น ของช่ว งวัย แรงงำนเพื่ อรองรั บ กำรเปลี่ ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ ว
(Disruption) ต่ำง ๆ โดยเฉพำะด้ำนเทคโนโลยี อำชีพ และกำรทำงำนในโลกศตวรรษที่ 21 นั้น สำมำรถแบ่ง
ออกเป็ น 2 รู ป แบบหลั ก คื อ กำรอบรมเพิ่ ม และเสริม ทั ก ษะ (Up-skill และ Re-skill) ตำมแนวทำงและ
กำรจัดกำรขององค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรทำงำน แตกต่ำงกันไปตำมสำขำอำชีพและอุตสำหกรรม
กับกำรเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเองตำมควำมสนใจ เพื่อตอบโจทย์เป้ำหมำยในกำรพัฒนำส่วนบุคคลในระยะยำว
(Tan, 2019) นอกจำกเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อเป็นสื่อประกอบกำรเรียนรู้แล้ว กำรส่งเสริมเทคโนโลยีกำรศึกษำเพื่อ
จัดกำรพัฒนำ 2 รูปแบบข้ำงต้นมีมิติที่แตกต่ำงกัน สำหรับกำรอบรม สำมำรถส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อ
จัดระเบียบขั้นตอนและรำยวิชำ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรอบรม และอำจเชื่อมโยงผลกำรเรียนรู้มำช่วย
สนับสนุนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรวำงแผนเส้นทำงกำรเติบโตทำงอำชีพได้ ส่วนกำรเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง เทคโนโลยีกำรศึกษำอำจเป็นช่องทำงในกำรเรียนรู้ สร้ำงเครือข่ำย และสนับสนุนกระบวนกำรทำควำม
เข้ำใจ กลั่นกรอง และตกผลึกองค์ควำมรู้ อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำใน
รูปแบบใด กำรเลือกใช้เทคโนโลยีพึงคำนึงถึงวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยกำรเรียนรู้ ซึ่งสำหรับช่วงวัยแรงงำน
เป้ำหมำยที่สำคัญคือกำรสำมำรถประยุกต์ทักษะและควำมรู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ ไปสู่กำรทำงำนจริง เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพิ่มขีดควำมสำมำรถของแรงงำน และประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนต่อไป (ดักลำส ฟิช
เชอร์ และ แนนซี เฟรย์, 2556; Tan, 2019)
3.2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
3.2.4.1 การขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา
โลกกำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัย (Ageing Society) อย่ำงรวดเร็ว จึงต้องมีนโยบำยเพื่อแก้ปัญหำสภำพ
สังคมที่เต็มไปด้วยแรงงำนสูงอำยุ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และด้วยกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็วในมิติต่ำง ๆ ของโลกยุคปัจจุบัน จึงต้องมีกำรพัฒนำทักษะให้กับผู้สูงอำยุ รวมไปถึงกำรส่งเสริมกำรจ้ำง
งำนในกลุ่มผู้สูงอำยุมำกขึ้น ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรในกำรพัฒนำทักษะใหม่
ให้กับผู้ประกอบกำรและผู้สูงอำยุ เน้นกำรส่งเสริมให้ผู้สูงอำยุยังสำมำรถเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ โดย
สนับสนุนให้มีกำรทำงำนหลังเกษียณผ่ำนกำรเสริมทักษะกำรดำรงชีวิต พัฒนำทักษะควำมรู้ในกำรประกอบ
อำชีพหำรำยได้ พัฒนำหลักสูตรต่ำง ๆ เพื่อพัฒนำตนเองได้ตำมควำมสนใจของผู้สูงอำยุและตำมพื้นฐำนควำมรู้
ควำมถนัดเดิมที่มี และหลักสูตรทีอ่ อกแบบเฉพำะให้เหมำะสมกับรูปแบบกำรเรียนรู้ของผู้สูงวัย และนอกจำกนี้
ควรออกกฎหมำย เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจ้ำงงำนผู้สูงวัย และส่งเสริมกำรฝึกหัดทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ลูกจ้ำงสูง
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วัยทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จัดกำรเกณฑ์อำยุที่ใช้ในกำรทำงำนและกฎหมำยห้ำมกีดกันกำรจ้ำงงำนด้วย
อำยุ ควรกำรจัดกำรต่ำง ๆ อย่ำงร่วมมือกัน สำหรับกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนเพื่อพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุ
3.2.4.2 การเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ส่งผลกระทบต่อประชำชนทุก
กลุ่มวัย ต้องมีกำรปรับตัว และพัฒนำทักษะใหม่ ๆ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ ช่วงวัย ผู้สูงวัย
นั้นอำจมีแนวโน้มกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงจำกคนกลุ่มอื่น ๆ หลำยประกำร กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่
ผู้สูงอำยุ ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของผู้สูงอำยุ กำรศึกษำตลอดชีวิตเป็นกำร
เรียนรู้ของบุคคลที่เกิดขึ้นอย่ำงมีจุดมุ่งหมำยและมีควำมต่อเนื่องในทุกช่วงของชีวิต กำรออกแบบกระบวนกำร
เรียนรู้และกำรพัฒนำทักษะที่มีประสิทธิภำพ ต้องให้เหมำะสมสำหรับคนช่วงวัยนี้ ซึ่งผู้สูงอำยุมีแนวโน้มที่
จะต้องกำรกำรสอนที่ช้ำลง มีช่วงเวลำสำหรับอภิปรำยมำกขึ้น ชอบกำรทบทวนมำกกว่ำกำรลงมือปฏิบัติ และ
มองว่ำได้ประโยชน์จำกกำรฝึกอบรมที่เน้นประสบกำรณ์มำกกว่ำ ประกอบกับผู้สูงอำยุมีทักษะและควำมรู้อยู่
เป็นทุนเดิมแล้ว สำมำรถใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อกำรเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง เป็นกำรกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ กำรทำงำน
และประสบกำรณ์เดิมที่เคยมี เพรำะกำรรั บข้อมูลใหม่ ของผู้สู งอำยุ ต้องใช้เวลำในกำรทำควำมเข้ำใจและ
สำมำรถเปรียบเทียบข้อมูลกับแนวคิดอื่น ๆ ได้
นอกจำกนั้นแล้ว ผู้สูงอำยุอำจขำดควำมมั่นใจในควำมสำมำรถของตนเอง และรู้สึกไม่สบำยใจนักเมื่อ
ต้องเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมที่เป็นทำงกำร หรือมีกำรแข่งขัน โดยเฉพำะกับผู้เรียนที่มีอำยุน้อยกว่ำ พวกเขำชอบ
กำรเรียนรู้แบบร่วมมือกัน กำรมีกลุ่มพี่เลี้ยง ผู้ให้คำปรึกษำ และโค้ชจึงเป็นเรื่องสำคัญ และผู้สูงอำยุจะได้รับ
แรงกระตุ้นจำกควำมต้องกำรในกำรทำบำงสิ่งบำงอย่ำงให้ดียิ่งขึ้น หรือเข้ำใจยิ่งขึ้น หรือควำมสำมำรถในกำร
ช่วยเหลือผู้อื่น มำกกว่ำกำรได้รับรำงวัล เช่น เงินเดือนที่สูงขึ้น หรือกำรได้เลื่อนตำแหน่ง
3.2.4.3 การพัฒนาสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้
กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของช่วงวัยผู้สูงอำยุ ต้องกำรกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ ที่เหมำะสม
ด้วยเพรำะแนวโน้มกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงจำกคนกลุ่มอื่น ๆ ผู้สูงอำยุต้องกำรสภำพแวดล้อมที่เห็นอกเห็นใจซึ่ง
กัน และกัน วิธีกำรที่พวกเขำเรี ย นรู้ แรงจู งใจในกำรเรีย นรู้ และผลลั พธ์ที่พวกเขำแสวงหำในกำรเรี ย นรู้
สภำพแวดล้อมที่เห็นอกเห็นใจนั้นเหมำะกับผู้เรียนสูงอำยุเพื่อพัฒนำตนเองตำมจังหวะกำรเรียนรู้ของพวกเขำ
เอง โดยนำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เขำมีอยู่แล้วมำสนับสนุนกำรเรียนรู้ และทำงำนร่วมกันโดยได้รั บกำร
สนับสนุนและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมำกกว่ำกำรแข่งขัน และมีกำรจัดหำเจ้ำหน้ำที่ที่เหมำะสมคอยช่วยดูแล
สนับสนุน และผู้สูงอำยุยังต้องกำรสภำพแวดล้อมที่ไม่เป็นทำงกำร ควำมไม่เป็นทำงกำรก็เป็นประเด็นสำคัญ
สภำพแวดล้อมที่สนับสนุน สร้ำงควำมรู้สึกผ่อนคลำย สำมำรถช่วยผู้สูงอำยุที่ขำดควำมมั่นใจ หรือผู้ที่ยังกังวลใจ
กับกำรมีส่วนร่วมในโปรแกรมที่เป็นทำงกำร

140

3.2.4.4 การส่งเสริมเทคโนโลยีการศึกษา
ส ำหรั บ ผู้ สูงอำยุบ ำงส่ วน กำรใช้งำนเทคโนโลยีอำจเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่คุ้นเคย แต่ทักษะและควำม
ตระหนักรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นทักษะที่จำเป็ นในกำรพัฒนำช่วงวัยผู้สูงอำยุ ไม่ว่ำจะเพื่อกำรทำงำน กำรหำ
รำยได้เสริมหลังเกษียณอำยุ และกำรใช้ชีวิตประจำวันอย่ำงมีคุณภำพในโลกศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเพื่อกำร
เรียนรู้ของผู้สูงอำยุส่วนใหญ่อำจเป็นเทคโนโลยีที่เข้ำมำเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันเป็นหลัก เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ เพื่อกำรรับข้อมูล กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ กำรติดต่อสื่อสำร กำรสร้ำงเครือข่ำย และกำรเข้ำ
สังคม ตลอดจนเป็นช่องทำงเพื่อเข้ำถึงกำรพัฒนำตำมควำมถนัดและควำมสนใจของตน (ธำดำ, 2562)
นอกเหนือจำกเทคโนโลยีซึ่งเข้ำไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของผู้สูงวัยแล้ว เพื่อ เพิ่มประสิทธิภำพในกำร
เรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของช่วงวัยนี้ กำรส่งเสริมเทคโนโลยีที่ได้รับกำรออกแบบสำหรับผู้สูงอำยุโดยเฉพำะ
เป็นเรื่องสำคัญ (รุจำ รอดเข็ม และ สุดำรัตน์ ไชยประสิทธิ์ , 2562) ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบเพื่ออำนวยควำม
สะดวกในกำรเข้ำถึง รับสำร ใช้ชีวิต และพัฒนำตัวเองของผู้สูงวัย หรือกำรคำนึงถึงธรรมชำติและลักษณะกำร
เรี ย นรู้ ของผู้ สู งอำยุ เป็ น พื้น ฐำนในกำรออกแบบ เช่น กำรที่ผู้ สู งอำยุมีแนวโน้มกำรเรียนรู้ ที่ต้ องกำรเวลำ
เพื่อทบทวน กลั่นกรอง และอภิปรำยต่อยอดจำกควำมรู้ที่มีอยู่เดิม ชอบกำรเรียนรู้แบบร่วมมือ แลกเปลี่ยนกัน
และกัน มำกกว่ำกำรแข่งขัน และมีแรงจู งใจต่อกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ เป็นต้น (Ferrier, Burke and
Smith, 2008) เพื่อสำมำรถส่งเสริมเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตัวเองและ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ของช่วงวัยนี้ได้อย่ำงเหมำะสม
3.2.5 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อแนวทางการส่งเสริมทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
นอกเหนือจำกแนวทำงกำรส่งเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยแต่ละ
ช่ ว งวั ย ที่ ค ณะผู้ วิ จั ย ประมวลจำกกำรศึ ก ษำวิ จั ย เอกสำร ซึ่ ง ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ก ำรขั บ เคลื่ อ นทำงนโยบำย
กำรปรั บ ปรุ ง กระบวนกำรเรี ย นกำรสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ รู ป แบบกำรเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะใหม่ กำรพั ฒ นำ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ และกำรส่งเสริมเทคโนโลยีกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสมแล้ว กำรสำรวจควำมคิดเห็น
ผ่ำนแบบสอบถำมยังได้รับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพิ่มเติมจำกผู้เชี่ยวชำญจำกทั้ง 11 หน่วยงำน เกี่ยวกับกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำแต่ละช่วงวัย ซึ่งสำมำรถสรุปได้ดังนี้
3.2.5.1 ช่วงปฐมวัย (อายุ 0-5 ปี)
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำช่วงปฐมวัย ควรเปิดโอกำสให้เด็กได้สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่ำงปลอดภัย
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีมุมมองต่อโลกได้อย่ำงกว้ำงขวำง มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
ทุกด้ำนพร้อมกัน ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม โดยควรจัดกลุ่มทักษะให้ชัดเจนเพื่อกำหนด
จุ ด เน้ น ทำงกำรพั ฒ นำให้ ชั ด เจน ส่ ง เสริ ม พั ฒ นำกำรของเด็ ก ให้ เ หมำะกั บ เด็ ก ปฐมวั ย แต่ ล ะช่ ว งวั ย อย่ ำ ง
เฉพำะเจำะจง นอกจำกนั้น ยังควรให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำผู้ ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กให้มี ควำมรู้เกี่ยวกับ
วิธีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยที่ถูกต้องควบคู่กันด้วย
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3.2.5.2 ช่วงวัยเรียน (อายุ 5-14 ปี) และวัยรุ่น (อายุ 15-21 ปี)
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ควรจัดหำพื้นที่สำธำรณะในกำรจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้ำง
ทักษะให้แก่เด็กช่วงวัยนี้ ส่งเสริมกำรอ่ำนในทุกเนื้อหำสำระ ไม่จำกัดเพียงแต่เนื้อหำในหลักสูตรหรือตำรำเรียน
จั ด หำเครื่ อ งมื อ ในกำรค้ น หำตนเองได้ แ ก่ เ ด็ ก ว่ ำ มี ถ นั ด ในด้ ำ นใด และต่ อ ยอดด้ ว ยกำรจั ด หำกิ จ กรรมที่
หลำกหลำยให้แก่เด็ก เพื่อเสริมสร้ำงทักษะที่เด็กค้นหำได้ด้วยตนเอง จัดทำหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถณะของ
ผู้ เรี ย นด้ว ยกำรเรีย นรู้ จำกประสบกำรณ์จ ริง ทั้งกำรศึกษำในระบบและกำรศึกษำนอกระบบ และจัดให้ มี
ช่องทำงกำรเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลำกหลำย และสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที
3.2.5.3 ช่วงวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี)
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำในช่วงวัยแรงงำน ควรเสริมสร้ำงควำมต้องกำรเรียนรู้ (Knowledge Demand
Building) โดยเน้ น ผ่ ำ นกลไกของภำครั ฐ เป็ น ส ำคั ญ และดึ ง ภำคส่ ว นอื่ น ให้ เ ข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว มด้ ว ย ดั ง เช่ น
กรณีศึกษำเครดิตควำมรู้ของประเทศสิงคโปร์ ให้ทุกคนไปใช้ในกำรเรียนเพื่อเพิ่มทักษะควำมต้องกำรของ
ตนเอง นอกจำกนั้น ควรส่งเสริมให้วัยแรงงำนมีควำมรู้ และปรับตัวเพื่อสำมำรถประกอบชีพได้ในสถำนกำรณ์ที่
ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ เช่น สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ 2019 รวมถึง เปิดโอกำสให้ได้
เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยโอกำสในกำรพัฒนำตนเองนี้ควรมี
ทั้งแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร และต้องเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
3.2.5.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำในช่วงวัยผู้สูงอำยุ ควรสร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เหมำะสม
สำหรับผู้สูงวัยโดยเฉพำะ ผ่ำนกลไกภำครัฐเป็นสำคัญและดึงภำคีอื่นในสังคมเข้ำมำมีส่วนร่วมด้วย ดังเช่นใน
ประเทศญี่ปุ่นที่ส่งเสริมให้ผู้สูงวัย เข้ำมำทำหน้ำที่ ตำแหน่งบริกำรในร้ำนอำหำร เป็นต้น นอกจำกนั้น ยังควร
ส่งเสริมกำรนำควำมรู้ ประสบกำรณ์ของผู้สูงวัยมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศ ชุมชน และตัวผู้สูงวัยเอง
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บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในอนาคต
จำกผลกำรศึกษำในบทที่ 3 กรอบทักษะแห่งอนำคตสำหรับคนไทยแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย
วัยเรียน/วัยรุ่น วัยแรงงำน และวัยผู้สูงอำยุ ที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยให้มีควำมพร้อมรองรับ
สถำนกำรณ์กำรเปลี่ย นแปลงอย่ ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 ทั้ง 5 สถำนกำรณ์ ซึ่งได้
จ ำแนกในกำรศึ ก ษำครั้ ง นี้ ทั้ ง กำรเปลี่ ย นแปลงทำงโครงสร้ ำ งประชำกร (Population Disruption: P)
ควำมหลำกหลำยของคนต่ำงช่ วงวัยและยุคสมัย (Generation Disruption: G) กำรพัฒนำอย่ำงก้ำวกระโดด
ของเทคโนโลยี (Technology Disruption: T) กำรเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ำงอำชีพและลักษณะกำรทำงำน
(Career Disruption: C) และกำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและกระบวนกำรเรียนรู้ (Learning Disruption: L)
ที่คณะผู้วิจัยได้วิเครำะห์ เชื่อมโยง และพิจำรณำให้มีควำมสอดคล้องกับ เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพคนไทย
ทุกช่วงวัยตำมแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ จะได้ผลสรุปเป็นชุดทักษะแห่งอนำคตทั้งสิ้น 41 ทักษะ ซึ่งมี
ควำมจ ำเป็ น ส ำหรั บ แต่ ล ะช่ว งวัย ในกำรรองรับ สถำนกำรณ์ ก ำรเปลี่ ยนแปลงอย่ ำ งรวดเร็ ว (Disruption)
แตกต่ำงกัน ดังน ำเสนอเป็ น ภำพรวมในตำรำงที่ 20 ทั้งนี้ จำกกำรส ำรวจและรวบรวมควำมคิ ดเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชำญจำก 11 หน่วยงำน ทั้งจำกภำครัฐ ภำคเอกชน และสถำบันกำรศึกษำ ที่มีบทบำทหน้ำที่ในกำร
พัฒนำศักยภำพคนไทยแต่ละช่วงวัยในบริบทต่ำง ๆ พบว่ำกรอบทักษะดังกล่ำวถือได้ว่ำมีควำมถูกต้องและ
ค่อนข้ำงครบถ้วน โดยเฉพำะกรอบทักษะในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น แต่อำจมีบำงชุดทักษะที่มีควำมเห็นให้เพิ่มเติม
หรือให้ควำมสำคัญมำกขึ้น ซึ่งอำจเป็นแนวทำงสำหรับกำรปรับปรุงกรอบทักษะของแต่ละช่วงวัยในกำรศึกษำ
ต่อยอดในอนำคต
เพื่อประโยชน์ในกำรวำงแผนกำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยแต่
ละช่วงวัย คณะผู้วิจัยได้จัดลำดับควำมสำคัญทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต 5 อันดับแรก โดยพิจำรณำจำกทั้ง
ควำมหลำกหลำยในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) และกำรประมวลผล
ควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญจำกทั้ง 11 หน่วยงำน ได้ผลกำรจัดลำดับ ดังนี้
1) ช่วงปฐมวัย ทักษะแห่งอนำคตที่มีควำมสำคัญที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking) อันดับที่ 2 ทักษะควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity) อันดับที่ 3 ประกอบด้วย 3 ทักษะ
ที่ มี ค วำมส ำคั ญ เท่ ำ กั น คื อ ทั ก ษะควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability) ทั ก ษะกำรแก้ ปั ญ หำ
(Problem Solving) และทักษะกำรสื่อสำร (Communication Skills) อันดับที่ 4 ทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้
(Literacy) และอันดับที่ 5 ประกอบด้วย 2 ทักษะที่มีควำมสำคัญเท่ำกัน คือ ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำน
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะกำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ทักษะแห่งอนำคตที่มีควำมสำคัญที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 ทักษะควำมเข้ำใจและ
กำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) อันดับที่ 2 ทักษะกำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy) อันดับที่ 3
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ทักษะกำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก (Active Learner) อันดับที่ 4 ทักษะกำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy) และ
อันดับที่ 5 ประกอบด้วย 2 ทักษะที่มีควำมสำคัญเท่ำกัน คือ ทักษะควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity) และ
ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
3) ช่วงวัยแรงงำน ทักษะแห่งอนำคตที่มีควำมสำคัญที่สุด ได้แก่ อันดับที่ 1 ประกอบด้วย 2 ทักษะที่มี
ควำมสำคัญเท่ำกัน คือ ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) และทักษะกำร
แก้ปัญหำ (Problem-solving) อันดับที่ 2 ทักษะควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Business and
Entrepreneurial Literacy) อันดับที่ 3 ทักษะกำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking) อับดับที่ 4 ทักษะ
กำรทำงำนร่ ว มกั บ ผู้ อื่น (Collaborative Skills) และอันดับที่ 5 ทักษะกำรปรั บตัว ให้ เข้ ำ กับวั ฒ นธรรมที่
หลำกหลำย (Cross-cultural Competence)
4) ช่ ว งวั ย ผู้ สู ง อำยุ ทั ก ษะแห่ ง อนำคตที่ มี ค วำมส ำคั ญ ที่ สุ ด ได้ แ ก่ อั น ดั บ ที่ 1 ทั ก ษะกำรปรับตัว
(Adaptability) อันดับที่ 2 ทักษะกำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism) อันดับที่ 3 ควำมเข้ำใจและ
กำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) อันดับที่ 4 ประกอบด้วย 2 ทักษะที่มีควำมสำคัญเท่ำกัน คือ
ทักษะควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy) และทักษะกำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy) และอันดับที่ 5 ทักษะ
กำรแก้ปัญหำ (Problem-solving)
นอกจำกลำดับควำมสำคัญของทักษะสำหรับแต่ละช่วงวัยแล้ว จะเห็นได้ว่ำมีหลำยทักษะที่มีควำม
จำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย คณะผู้วิจัยจึงได้มีกำรจัดลำดับทักษะแห่งอนำคตในภำพรวมที่จำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย
5 อันดับแรก เรียงลำดับควำมสำคัญตำมควำมหลำกหลำยในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว (Disruption) ได้แก่ (1) ทักษะควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ซึ่งมี
ควำมจำเป็นในกำรรองรับทั้ง 5 สถำนกำรณ์ ในทุกช่วงวัย (2) ทักษะกำรแก้ปัญหำ (Problem-solving) ซึ่งมี
ควำมจำเป็นสำหรับทุกช่วงวัย รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ในเกือบทุกสถำนกำรณ์
(3) ทักษะกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking) และทักษะกำรสื่อสำร (Communication Skills)
ซึ่งครอบคลุมทักษะกำรสื่อสำรทำงธุรกิจ (Business Communication) ของช่วงวัยแรงงำน มีควำมจำเป็นใน
กำรรั บ มือกำรสถำนกำรณ์ ที่ห ลำกหลำยพอกัน เช่นเดียวกับ (4) ทักษะกำรคิ ดเชิ งสร้ ำงสรรค์ (Creative
Thinking) และทักษะกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building) และ (5) Empathy กำรเข้ำใจผู้อื่น
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ทั้งด้ำนประชำกร ช่วงวัย
และกำรทำงำนหรือกำรเรียน คล้ำยคลึงกันในทุกช่วงวัย
สำหรับกำรต่อยอดกำรศึกษำในอนำคต นอกจำกกำรทบทวนปรับปรุงกรอบทักษะให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ ข ณะนั้ น เนื่ อ งจำกโลกในศตวรรษที่ 21 มี พ ลวั ต สู ง แล้ ว คณะผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ ำ ควรมี ก ำรศึ ก ษำ
สถำนะปั จ จุ บั น ของทั ก ษะที่ เ ป็ น เป้ ำ หมำย และกระบวนกำรในกำรส่ ง เสริ ม ส ำหรั บ ทั ก ษะดั ง กล่ ำ ว อย่ำง
เฉพำะเจำะจง เพื่อวิเครำะห์ช่องว่ำงกำรพัฒนำ (Gap Analysis) และใช้กระบวนกำรทำงกำรศึกษำวิจัยเพื่อหำ
แนวทำงในกำรต่อยอด แก้ไขปัญหำ และพัฒนำทักษะเป้ำหมำยที่สอดคล้องควำมต้องกำรของผู้ เรียนโดยตรง
และสภำพบริบทจริงของสังคมไทยต่อไป
144

ตำรำงที่ 20: ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) รองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยแต่ละช่วงวัย
ลาดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

กำรเป็นผูเ้ รียนเชิงรุก (Active Learner)
กำรปรับตัว (Adaptability)
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ (Art)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Business and Entrepreneurial Literacy
กำรสื่อสำรทำงธุรกิจ (Business Communication)
กำรเป็นพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น (Collaborative Skills)
กำรสื่อสำร (Communication Skills)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์ (Creative Thinking)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ (Critical Thinking)
กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย (Cross-cultural Competence)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น (Curiosity)
กำรตัดสินใจ (Decision-making)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Literacy)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน (Economic and Financial Literacy)
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (Emotional Intelligence)
กำรเข้ำใจผู้อื่น (Empathy)
ควำมสำมำรถทำงวิศวกรรม (Engineering Skills)
ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy)
ควำมยืดหยุ่น (Flexibility)

ช่วงปฐมวัย
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่วงวัยแรงงาน
ช่วงวัยผู้สูงอายุ
P G T C L P G T C L P G T C L P G T C L
✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓

✓ ✓

✓
✓

✓ ✓

✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓
✓
✓ ✓

✓

✓
✓ ✓

✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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ลาดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

ควำมรู้ทำงภูมศิ ำสตร์ (Geography)
ควำมตระหนักรูเ้ กี่ยวกับโลก (Global Awareness)
กำรมองโลกในแง่ดี (Grounded Optimism)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ (Health Literacy)
ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์ (History)
ควำมรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ (International Language)
กำรอ่ำนออกเขียนได้ (Literacy)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ (Mathematics and Numeracy)
ควำมอดทนอุตสำหะ (Persistency and Patience)
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ (Physical Ability)
กำรแก้ปัญหำ (Problem-Solving)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ (Relationship Building)
ควำมอุดมปัญญำ (Resourcefulness)
ควำมรับผิดชอบและกำรรูร้ ับผิด (Responsibility and Accountability)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ (Scientific Literacy)
กำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน (Self-efficacy)
กำรกำกับตัวเอง (Self-regulation)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Awareness)
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี (Technological Skills)
กำรบริหำรจัดกำรเวลำ (Time Management)
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ (Transdisciplinary)

ช่วงปฐมวัย
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่วงวัยแรงงาน
ช่วงวัยผู้สูงอายุ
P G T C L P G T C L P G T C L P G T C L
✓
✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓

✓
✓
✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓ ✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓

✓
✓
✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓
✓

✓ ✓ ✓

✓

✓

✓

✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓

✓

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓
✓

✓
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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4.2 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อการพัฒนา
กรอบทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับคนไทยทุกช่วงวัย ในกำรศึกษำครั้งนี้สำมำรถ
นำมำใช้กำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยในภำพรวมที่ตรงกัน แต่ยังต้องอำศัยกำรบูรณำกำรจำก
หน่วยงำนภำครัฐระดับกรมและกระทรวงหลำกหลำยหน่วยงำน รวมถึงควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำคเอกชน
และเครือข่ำยภำคประชำสังคม ในกำรร่วมขับเคลื่อนกำรพัฒนำให้เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ จำกกำรศึกษำ พบว่ ำกำร
ส่ งเสริ มกำรพัฒ นำควรครอบคลุ มกำรขับ เคลื่ อนใน 4 มิติควบคู่กัน ได้แก่ (1) นโยบำยกำรศึกษำที่ควรมี
รำยละเอียดและควำมชัดเจนเพื่อให้กำรปฏิบัติในภำพรวมเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ขณะเดียวกันก็มีควำม
ยืดหยุ่น ทบทวนอยู่เสมอ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่ และควำมต้องกำรของยุคสมัย
(2) กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ควรปรับปรุงให้ทันสมัย เหมำะสมกับทักษะเป้ำหมำยที่ต้องกำรพัฒนำ และ
ตอบสนองควำมต้ อ งกำร ควำมถนั ด และลั ก ษณะกำรเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย นแต่ ล ะคนและแต่ ล ะช่ ว งวั ย
(3) สภำพแวดล้อมที่เหมำะสม ส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้ และสนับสนุนกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพ
ของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย และ (4) เทคโนโลยีกำรศึกษำที่ได้รับกำรออกแบบให้เหมำะสมกับลักษณะกำรเรียนรู้
ของแต่ละช่วงวัยและกำรพัฒนำทักษะเป้ำหมำยแต่ละประเภท สำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้
และควำมสำมำรถในกำรเข้ำถึง ให้เกิดเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่สำมำรถเข้ำถึงได้สำหรับทุกคน
จะเห็นได้ว่ำกำรกำหนดแนวทำงกำรส่งเสริมทั้ง 4 มิติข้ำงต้น ต้องคำนึงถึงควำมเหมำะสมสำหรับกำร
พัฒนำคนในแต่ละช่วงวัย เป็นสำคัญ จำกกำรศึกษำครั้งนี้สำมำรถสรุปจุดเน้นที่สำคัญในกำรพัฒนำทักษะที่
จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill) สำหรับแต่ละช่วงวัยได้ ดังนี้
1) ช่วงปฐมวัย
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำช่ว งวัยนี้ ควรเปิดโอกำสให้ เด็กได้สำรวจสิ่ งแวดล้ อมรอบตัว อย่ำงปลอดภัย
เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีมุมมองต่อโลกได้อย่ำงกว้ำงขวำง มีกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรพัฒนำ
ทุกด้ำนพร้อมกัน ทั้งด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ อำรมณ์ และสังคม ควบคู่กับกำรพัฒนำผู้ปกครอง ผู้ดูแล และครู
ให้มีควำมรู้เกี่ยวกับวิธีกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยเฉพำะ ดังนั้นในกำรขับเคลื่อนควรมีนโยบำยและกำรจัดสรร
งบประมำณทำงกำรศึ ก ษำเพื่ อ กำรพั ฒ นำเด็ ก ช่ ว งปฐมวั ย โดยเฉพำะและครอบคลุ ม ทั้ ง 2 มิ ติ ข้ ำ งต้ น
ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรเรียนรู้ มีกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
กิจกรรมที่เหมำะสมกับช่วงอำยุ ลักษณะกำรเรียนรู้ และควำมสนใจของแต่ละบุคคล ไม่ว่ำจะเป็นกำรจัดกำร
เรี ย นแบบกำรแบ่ งปั น ควำมคิดร่ ว มกัน อย่ ำงยั่งยืน กำรจัดกำรเรียนรู้ที่ไม่เป็นทำงกำร และกำรจัดเตรียม
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อกำรเรียนรู้ร่วมกัน มีพื้นที่ตรงควำมต้องกำร สนับสนุนกำรเรียนรู้ผ่ำน
ประสบกำรณ์ตรง เสริมสร้ำงพัฒนำกำรทำงสมอง และให้ควำมเป็นอิสระแก่เด็กในสำรวจ แสดงออก และ
เข้ำสังคมอย่ำงสร้ำงสรรค์ รวมถึงมีกำรจั ดสรรสื่อและเทคโนโลยีทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อดิจิทัลเพื่อ เป็นส่วนเสริม
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำช่วงวัยนี้ ควรให้ควำมสำคัญกับควำมยืดหยุ่นและควำมหลำกหลำย ครอบคลุม
กำรพัฒนำทั้งกำย ใจ อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำ ตลอดจนทักษะพื้นฐำนและทักษะที่เชื่อมสู่โลกกำรทำงำน
ไม่จำกัดกำรเรียนรู้อยู่แต่เพียงในตำรำหรือในห้องเรียนเพียงอย่ำงเดียว ส่งเสริมกำรค้นหำตัวตนและควำมถนัด
ของตัวเด็กเอง และจัดให้มีช่องทำงกำรเรียนรู้ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเรียนรู้ของผู้เรียนได้ทันที ทั้งใน
และนอกระบบกำรศึกษำ ดังนั้นในกำรขับเคลื่อนทำงนโยบำยจึงควรครอบคลุมตั้งแต่กำรปฏิรูปหลักสูตรและ
กระบวนกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมรรถนะและควำมต้องกำรเรียนรู้ของผู้เรียน สนับสนุนกำรพัฒนำและ
ยกระดับวิชำชีพครูควบคู่กัน บริหำรและจัดกำรศึกษำแบบกระจำยอำนำจ กระบวนกำรเรียนกำรสอนเองก็ต้อง
มีกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำรยิ่งขึ้น เรียนรู้ร่วมกับกำรทำงำน ได้เสริมสร้ำงสมรรถนะจำก
ประสบกำรณ์จริง และมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงในกำรจัดกำรศึกษำ ขณะที่สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ ควร
สนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ จัดหำพื้นที่สำธำรณะในกำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะแก่เด็ก
ในช่วงวัยนี้ มีกำรพัฒนำและออกแบบพื้นที่กำรเรียนรู้ที่ เชื่อมโยงและจัดสรรเป็นสัดส่วน รองรับกิจกรรมกำร
เรียนรู้และกำรทำงำนที่แตกต่ำงกัน ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริ งและเกิดปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนระหว่ำงกัน
รวมถึงนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ช่วยส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเทคโนโลยีกำรศึกษำที่สำมำรถช่วย
ส่งเสริมกำรพัฒนำทักษะในช่วงวัยเรียน/วัยรุ่นมีหลำกหลำย เช่น สื่อกำรศึกษำเพื่อใช้ประกอบกำรเรียนรู้
แพลตฟอร์มสำหรับเป็นช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรเรียนกำรสอนและแหล่งข้อมูล และนวัตกรรมเกี่ยวกับกำร
วิเครำะห์ฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data) เพื่อช่วยในกำรประมวลผลข้อมูลผู้เรียน ติดตำมควำมก้ำวหน้ำใน
กำรเรียนรู้ เชื่อมโยงกำรเรียนรู้แบบผสมผสำนจำกหลำยแพลตฟอร์ม ตลอดจนช่วยในกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนแต่ละคน เสริมสร้ำงแรงจูงใจ และสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้วยกำรกำกับตนเอง
3) ช่วงวัยแรงงำน
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำในช่วงวัยนี้ ควรเสริมสร้ำงควำมต้องกำรเรียนรู้ เปิดโอกำสให้ เกิดกำรเรียนรู้
ทักษะใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงตรงกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน โดยโอกำสในกำรพัฒนำตนเองนี้ควรมีทั้งแบบ
เป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร และต้องเป็นไปอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อส่งเสริมให้วัยแรงงำนมีควำมรู้
สำมำรถปรับตัวเพื่อประกอบชีพได้แม้ในสถำนกำรณ์ที่ไม่อำจคำดกำรณ์ได้ ดังนั้นนโยบำยทำงสังคมเพื่อส่งเสริม
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นสิ่ งสำคัญ มีกำรสนับสนุนเงินทุนแก่ประชำชนเพื่อใช้พัฒนำตนเองตำมควำมสนใจ
และควำมถนัด สนับสนุนนโยบำยเกี่ยวกับกำรเรียนรู้ในสถำนที่ทำงำน และกำรเรียนรู้ด้วยวิธีผสมผสำน บูรณำ
กำรข้ำมสำขำวิชำได้ เพื่อให้ลูกจ้ำงได้เรียนรู้ในกำรทำงำน เป็นผู้เรียนเชิงรุก มีสถำบันกำรเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่
โดยเฉพำะ ทำหน้ำที่พัฒนำวิธีกำรสอนสำหรับผู้ใหญ่ พัฒนำหลักสูตรโดยเฉพำะขึ้นเพื่ออบรมนักกำรศึกษำ
ผู้ใหญ่ และหลักสูตรในกำรเพิ่มทักษะในสำยอำชีพที่ต่ำงกันของวัยแรงงำน กระบวนกำรเรียนกำรสอนก็ควร
เน้นแนวทำงผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงสำหรับกำรสอนผู้ใหญ่เช่นกัน โดยผู้สอนจะทำหน้ำที่เป็น ผู้อำนวยควำม
สะดวก นำควำมเชี่ยวชำญของผู้เรียนมำเป็นฐำนและปล่อยให้ผู้เรียนรู้สำมำรถวำงแนวทำงกำรเรียนรู้ตำม
จังหวะของตนเอง เน้นกำรเรียนรู้และกำรอบรมที่มีคุณภำพสูง ได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติและจำกประสบกำรณ์
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จริงในกำรทำงำน สภำพแวดล้อมในที่ทำงำนก็ควรเป็นสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้และควำมคิดกำร
เติบโตร่วมกันภำยในองค์กร กำหนดเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำของอำชีพที่ชัดเจน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงำน
พัฒนำตนเองเพื่อไปสู่ควำมสำเร็จ สร้ำงกำรมีส่วนร่วมซึ่งก่อให้เกิดกำรเติบโตและกำรเรียนรู้ สำหรับเทคโนโลยี
ทำงกำรศึกษำ นอกจำกเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อเป็นสื่อประกอบและช่องทำงในกำรเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยเพื่อ
สนับสนุนกระบวนกำรทำควำมเข้ำใจ กลั่นกรอง และตกผลึกองค์ควำมรู้แล้ว ยังสำมำรถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรอบรม เชื่อมโยงผลกำรเรียนรู้มำช่ วยสนับสนุนกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและ
กำรวำงแผนเส้นทำงกำรเติบโตทำงอำชีพ และส่งเสริมให้เกิดกำรประยุกต์ใช้ทักษะและควำมรู้ที่ได้รับกำร
พัฒนำไปสู่กำรทำงำนจริง เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถของแรงงำนและประสิทธิภำพในกำรทำงำนต่อไป
4) ช่วงวัยผู้สูงอำยุ
กำรส่งเสริมกำรพัฒนำในช่วงวัยนี้ ควรสร้ำงและพัฒนำรูปแบบกำรเรียนรู้ใหม่ ๆ ที่เหมำะสมสำหรับ
ผู้สูงวัยโดยเฉพำะ สนับสนุนกำรนำควำมรู้ ประสบกำรณ์ของผู้สูงวัยมำใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อประเทศ ชุมชน
และตัวผู้สูงวัยเอง เพื่อเสริมสร้ำงคุณค่ำและต่อยอดบทบำทในสังคมและตลำดแรงงำนของผู้สูงอำยุ และรับมือ
กับกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงวัยอย่ำงยั่งยืน นโยบำยเกี่ยวกับกำรพัฒนำทักษะให้กับผู้สูงอำยุ รวมไปถึงกำรส่งเสริม
กำรจ้ำงงำนในกลุ่มผู้สูงอำยุมำกขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น ให้ผู้สูงอำยุยังสำมำรถเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ
กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้ สูงอำยุ ต้องคำนึงถึงพฤติกรรมและควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ของ
ผู้ สู ง อำยุ ออกแบบกระบวนกำรเรี ย นรู้ ให้ เ หมำะสมส ำหรับ คนช่ว งวั ย นี้ ไม่ ว่ ำ จะเป็ น กำรฝึ ก อบรมที่ เน้น
ประสบกำรณ์ กำรอภิปรำย กำรเรียนรู้แบบร่วมมือกัน กำรใช้ทักษะและควำมรู้ที่เป็นต้นทุนเดิมในกำรต่อยอด
และกำรบูรณำกำรกำรเรียนรู้ สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ก็ควรได้รับกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับลักษณะกำร
เรียนรู้ เนื่องจำกผู้สูงอำยุต้องกำรสภำพแวดล้อมที่เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน เป็นสภำพแวดล้อมที่สนับสนุน
ไม่เป็นทำงกำร สำมำรถสร้ำงควำมรู้สึกผ่อนคลำย และเป็นมิตรต่อกำรเรียนรู้ สำหรับเทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนรู้
ของผู้ สู ง อำยุ ส่ ว นใหญ่ อ ำจเป็ น เทคโนโลยี ที่ เข้ ำ มำเกี่ ย วข้ อ งในชีวิต ประจ ำวันเป็ นหลั ก นอกจำกนั้ น ก็ คื อ
เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้และพัฒนำศักยภำพของช่วงวัยนี้ กำรส่งเสริมเทคโนโลยีที่ได้รับ
กำรออกแบบส ำหรั บ ผู้สูงอำยุโ ดยเฉพำะ ไม่ว่ำจะเป็นกำรออกแบบเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึง
รับสำร ใช้ชีวิต และพัฒนำตัวเองของผู้สูงวัย โดยคำนึงถึงธรรมชำติและลักษณะกำรเรียนรู้ของผู้สูงอำยุเป็น
พื้นฐำนในกำรออกแบบ เพื่อสำมำรถส่งเสริมเทคโนโลยีกำรศึกษำที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรในกำรพัฒนำตัวเอง
และสนับสนุนกำรเรียนรู้ของช่วงวัยนี้ได้อย่ำงเหมำะสม

149

บรรณานุกรม
กิตติ์ธเนศ สว่ำงวรนำถ. 2561. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะทางปัญญาของผู้สูงอายุ. วำรสำรพยำบำล
ทหำรบก. ปีที่ 21 (ฉบับที่ 1). หน้ำ 207-215.
กรมกิจกำรผู้สูงอำยุ. 2562. เติมรู้ เตรียมพร้อมก่อนสูงวัย. กรุงเทพฯ: บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
จำกัด (มหำชน).
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย. 2564. (ร่าง) แผนการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2564 – 2570.
กรุงเทพฯ.
เคน เคย์. 2562. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สำคัญอย่ำงไร คืออะไร และจะทำสำเร็จได้อย่ำงไร. ใน เจมส์ เบลลันกำ
และรอน แบรนด์ (บ.ก.), ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21, หน้ำ 30-54. แปลโดย
วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ: บุ๊คสเคป.
จำรุทัศน์ วงศ์ข้ำหลวง. ม.ป.ป. เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21. สืบค้นจำก https://www.jarutus.com/17586
853/เด็กปฐมวัยในศตวรรษที่-21
จำนง สรพิพัฒน์. 2561. การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4: เมื่อคนได้คนเสียเป็นคนละกลุ่มกัน . กรุงเทพฯ:
สถำบันคลังปัญญำด้ำนยุทธศำสตร์ชำติ.
จุฑำรัตน์ แสงทอง. 2560. สังคมผู้สูงอายุ (อย่างสมบูรณ์): ภาวะสูงวัยอย่างมีคุณภาพ. วำรสำรกึ่งวิชำกำร,
ปีที่ 38 (ฉบับที่ 1), หน้ำ 6-28
เจย์ แมคไท และ เอลเลียตต์ ซีฟ. 2556. กรอบควำมคิดในกำรนำไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.
ใน เจมส์ เบลลันกำ และรอน แบรนด์ (บ.ก.), ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21, หน้ำ
238-267. แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮำส์.
เจสสิกำ เวชบรรยงรัตน์ และตัณฑกำ วิวัฒน์สุรกิจ . 2564. โควิด-19 ผลกระทบต่อกำรจ้ำงงำนเยำวชนและ
แรงงำนนอกระบบของไทย : คอลัมน์เศรษฐเสวนำ จุฬำฯ ทัศนะ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ, ฉบับ
3,706 (สิงหำคม): หน้ำ 5
ชลัมพ์ ศุภวำที. 2561. Education Disruption อนาคตการศึกษาไทย ปรับตัวอย่างไรให้ทัน . สืบค้นจำก
https://www.theeleader.com/news-enterprise/how-to-education-disruption-futureeducation-thailand/
ณิชำกร ศรีเพชรดี. 2562. Social Awareness ฝึกเด็ก ๆ เข้าไปถึงใจคนอื่นด้วยคาถาม “ถ้าเป็นเรา-เราจะ
รู้สึกยังไง”. สืบค้นจำก https://thepotential.org/knowledge/social-awareness/

150

ดักลำส ฟิชเชอร์ และ แนนซี เฟรย์. 2556. กำรเตรียมนักเรียนให้เชี่ยวชำญทักษะแห่งศตวรรษที่ 21. ใน เจมส์
เบลลันกำ และรอน แบรนด์ (บ.ก.), ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21, หน้ำ 332-354.
แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮำส์.
ตฤณ หงษ์ใส และ อัจฉรีย์ ไกรกิจรำษฎร์. 2020. สภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรพัฒนำทักษะสมอง EF สำหรับ
เด็กปฐมวัย. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1). หน้ำ 31-50
ถนอมพร เลำหจรัสแสง. 2561. นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในยุคการเรียนรู้ 4.0 เชียงใหม่:
ตองสำม ดีไซน์.
ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ. 2562. เทียบกันตัวต่อตัว : มนุษย์ กับ AI อะไรตอบโจทย์ธุรกิจ? สืบค้นจำก https://
www.krungsri.com/th/plearn-plearn/มนษย-กบ-AI-อะไร-ตอบโจทย-ธรกจ
ธนำคำรแห่งประเทศไทย. 2561. สังคมสูงวัยกับความท้าทายของตลาดแรงงานไทย. สืบค้นจำก https://www.
bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/EconomicConditions/AAA/AgePeriodCohort.pdf
ทรู ปลูกปัญญำ. 2562. เทคนิคการสอนผู้เรียนให้รู้จักการบริหารเวลา. สืบค้นจำก https://www.trueplook
panya.com /education/content/72372/-teametไทยพีอำร์ดอทเน็ต. 2017. ดิ อีโคโนมิสต์ เผยผลสำรวจนิวซีแลนด์แชมป์สุดยอดกำรศึกษำชั้นนำของโลก. ข่ำวทั่วไป.
สืบค้นจำก https://www.ryt9.com/s/prg/2754106
ธำดำ รัชกิจ. 2562. ทิศทางตลาดแรงงานผู้สูงวัย และแนวทางการเตรียมตัวพัฒนาตนเองสาหรับผู้สูงอายุ.
สืบค้นจำก https://th.hrnote.asia/tips/190613-old-people-prepare-aging-society/
ธำนินทร์ เอื้ออภิธร. 2560. มนุษย์จะสร้ำงทักษะ-กำรเรียนรู้ใหม่ เพื่อรับมือ ‘ควำมเปลี่ยนแปลง’ ในอนำคต
อย่ำงไร? The Standard. สืบค้นจำก https://thestandard.co/learning-for-change
นิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์. 2555. สมรรถนะคืออะไร. สืบค้นจำก https://www.gotoknow.org/posts/501770
เบอร์นีซ. 2563. หลักการขององค์กรแห่งการเรียนรู้. Influencer. เรื่องที่ 190 (พฤษภำคม 2563): 5
บ็อบ เพิร์ลแมน. 2556. กำรออกแบบสภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้แบบใหม่เพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21.
ใน เจมส์ เบลลันกำ และรอน แบรนด์ (บ.ก.), ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21, หน้ำ
196-235. แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. กรุงเทพฯ: โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮำส์.
พัช รำภรณ์ โพธิสั ย . (2558). สภาพแวดล้อมทางการเรี ยนของนักเรียนโรงเรียนบ้า นนาค านา ในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ. วิทยำนิพนธ์ปริญญำ มหำบัณฑิต. มหำวิทยำลัย
บูรพำ, ชลบุรี.

151

พิชญ์สินี มะโน. 2562. ผลกระทบจำกำกรเปลี่ยนแปลงในยุค Digital Disruption ต่อกำรศึกษำ. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม. ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกรำคม-เมษำยน).
ไพรินทร์ ชูโชติถำวร. 2563. ชวนถกวิกฤติ “Population Disruption” จำกกับดักคนเกิดน้อยถึงพันธุกรรม
เปลี่ยน. ไทยพับลิก้า. สืบค้นจำก https://thaipublica.org/2020/02/thaipublica-forum-2020population-disruption01
ไพฑูรย์ สินลำรัตน์. 2557. ทักษะแห่งศตวรรษที่21 ต้องก้าวพ้นกับดักของตะวันตก. กรุงเทพฯ: วิทยำลัยครุ
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
พสุ เดชะรินทร์. 2562. Engagement กับคนรุ่นใหม่. กรุงเทพธุรกิจ. สืบค้นจำก https://www.bangkokbiznews.
com/blog/detail/648723
ภำคี เพื่ อกำรศึ กษำไทย. 2562. การปฏิ รู ปการศึ กษา ในยุ ค Digital Disruption. สื บค้ นจำก https://www.
facebook.com/TEPThaiEDU/posts/845612122506632?_rdc=1&_rdr#
ยื น ภู่สุ วรรณ. 2562. เทคโนโลยี ที่ สร้ างความพลิ กผั น (Disruptive Technology). สั มมนำวิชำกำร Smart
Library to Smart Society, 14 กุมภำพันธ์, เชียงใหม่.
ริชำร์ด ดูโฟร์ และ รีเบกกำ ดูโฟร์. 2556. บทบำทของชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพต่อควำมก้ำวหน้ำของทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21. ใน เจมส์ เบลลันกำ และรอน แบรนด์ (บ.ก.), ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพื่อ
ศตวรรษที่ 21, หน้ำ 146-167. แปลโดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์. กรุงเทพฯ: โอเพ่น
เวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮำส์.
รุจำ รอดเข็ม และ สุดำรัตน์ ไชยประสิทธิ์. 2562. สังคมสูงวัย: เทคโนโลยีกับผู้สูงอำยุ. วำรสำรวิชำกำรมหำวิทยำลัย
อีสเทิร์นเอเชีย ฉบับวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (พฤษภำคม-สิงหำคม): 36-45.
วิจำรณ์ พำนิช. 2555. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มำรุต พัฒผล. 2562. การจัดการเรียรู้ในยุค Disruptive Innovation. กรุงเทพฯ: ศูนย์
ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและกำรเรียนรู้.
สุชำรินี จันทร์ค.ู่ 2559. ผลของการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนร้และนวัตกรรมในศตวรรษ
ที่ 21 ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 4. ปริญญำนิพนธ์คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม.
พิษณุโลก: มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช
สถำบั นสื่ อเด็กและเยำวชน. 2562. การบริ หารจัดการเวลาบนโลกดิจิทั ล (Screen Time Management).
(หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) สืบค้นจำก https://www.healthymediahub.com/index.php/media/detail
/กำรบริหำรจัดกำรเวลำบนโลกดิจิทัล-(Screen-Time-Management)
สุภำพร ศรศิลป์. 2555. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม. สืบค้นจำก https://www.gotoknow.org/posts/509888
152

สมบัติ นพรัก. 2563. ข้อเสนอการปฏิวัติ (Revolution) การศึกษาไทย. พะเยำ: มหำวิทยำลัยพะเยำ. (ไม่ตีพิมพ์)
สยำมรัฐออนไลน์. 2562. ถอดบทเรียน"การศึกษานิวซีแลนด์" เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต. สืบค้นจำก
https://siamrath.co.th/n/112709
สำนักนำยกรัฐมนตรี. 2560. Thailand 4.0: ขับเคลื่อนอนำคตสู่ ควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน. ไทยคู่ฟ้า, เล่มที่ 33
(มกรำคม-มีนำคม).
สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส). 2562. คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive
Function สาหรับครูปฐมวัย. โรงพิมพ์เอกพิมพ์ไทย จำกัด กรุงเทพมหำนคร.
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร. 2562. สถิติการศึกษาประจาปี 2562. กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษำธิกำร.
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. 2560. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579. กรุงเทพฯ.
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. 2561ก. มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561. กรุงเทพฯ : สำนักมำตรฐำน
กำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้.
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ. 2561ข. รายงานวิจัยแนวทางการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก (Global
Citizenship) : ประสบการณ์นานาชาติ. กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำ.
. 2563. รายงานผลการศึกษา เรื่อง การนามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ: บทเรียนจาก
ต่างประเทศ. กรุงเทพฯ : สำนักมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้.
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 2562ก. รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างประชากรและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาประเทศจากผลการคาดประมาณ
ประชากรของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ.
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชำติ. 2562ข. รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิ รู ป ประเทศ ประจ าปี 2562. สื บ ค้ น จำก http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads
/2020/04/CR_For-Web.pdf
สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ. 2563. รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจาปี 2563. สืบค้นจำก http://nscr.nesdc.go.th/ยุทธศำสตร์ชำติ
ศศิมำ สุขสว่ำง. 2560. VUCA World ความท้าทายสาหรับผู้นายุคใหม่. สืบค้นจำก https://bit.ly/2GJibsZ
อริญญำ เถลิงศรี . 2561. Disruption: ทำลำยล้ำงหรือสร้ำงโอกำส. ไทยพับลิก้า . สืบค้นจำก https://thai
publica.org/2018/06/seac-disruption
อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหำชน). (ม.ป.ป.). 21st-Century Skills: ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เมื่อทักษะใน
โลกเก่า ไม่เก๋าพออีกต่อไป. สืบค้นจำก https://www.aksorn.com/21st-century-skills

153

เอกรำช จั น ทรประดิ ษ ฐ์ . (2564). การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ (Action Learning). งำนจั ด กำรควำมรู้
คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล. สืบค้นจำก https://www2.si.mahidol.ac.th/km/knowledge
assets/kmexperience/kmarticle/17386/
แอดมิชชัน พรีเมียม. 2562. บริ ษัทใหญ่ที่รั บสมัค รงานโดยไม่ต้องมีปริญญา. สืบค้นจำก https://www.
admissionpremium.com/entrepreneur/news/3980
Andeade, M. S. 2015. ‘Effective eLearning and eTeaching: A Theoretical Model’, in E-Learning:
Instructional Design, Organizational Strategy and Management. Boyka Gradinarova:
IntechOpen, DOI: 10.5772/60578. Available at https://www.intechopen.com/books/elearning-instructional-design-organizational-strategy-and-management/effective-elearningand-eteaching-a-theoretical-model
Bakhshi, H., Downing, J., Osborne, M. & Schneider, P. 2017. The Future of Skills: Employment
in 2030. London: Pearson and Nesta.
Bonwell, C.C. & Eison, J.A. 1991. Active learning: creating excitement in the classroom.
ASH#-ERIC Higher Education Report No. 1, Washington, D.C.: The George Washington
University, School of Education and Human Development.
Brame, C. 2016. Active learning. Vanderbilt University Center for Teaching. Available at:
https://cft.vanderbilt.edu/active-learning/
Bughin, J., Hazan, E., Lund, S., Dahlstrom, P., Wiesinger, A. & Subramanian, A. 2018. Skill Shift:
Automation and The Future of the Workforce. McKinsey & Company. Available at:
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/skill-shift-automationand-the-future-of-the-workforce
Buluş, M., Atan, A., & Sarıkaya, H. E. (2017). Effective communication skills: A new conceptual
framework and scale development study. International Online Journal of
Educational Sciences, 9(2), 575–590. https://doi.org/10.15345/iojes.2017.02.020
Burn, A. & Durran, J., 2007. Media Literacy in Schools: Practice, Production and Progression.
London: Paul Chapman.
Castells, M., 2010. The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.

154

Green A., Green F. and Pensiero N. 2015. Cross-Country Variation in Adult Skills Inequality:
Why Are Skill Levels and Opportunities So Unequal in Anglophone Countries?
Source: Comparative Education Review , Vol. 59, No. 4 (November 2015), pp. 595-618
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/10.1086/683101
Davies, A., Fidler, D., & Gorbis M. 2011. Future Work Skills 2020. Institute for the Future for
University of Phoenix Research Institute: Palo Alto, California.
Deloitte. 2017. Beyond the Noise: The Megatrends of Tomorrow’s World. Munich: Deloitte
Consulting GmbH.
DiNardi, G. 2019. What is Business Communication & Why Do You Need It?. BUSINESS
COMMUNICATIONS. Available at https://www.nextiva.com/blog/what-is-businesscommunication.html
Duggan, S.B. 2019. Examining digital disruption as problem and purpose in Australian education
policy, The International Education Journal: Comparative Perspectives, 18 (1): pp.
111-127. Available at https://openjournals.library.sydney.edu.au/index.php/IEJ
El Sawy, O.A., Malhotra, A., Park, Y. & Pavlou, P.A. 2010. Research commentary—seeking the
configurations of digital ecodynamics: it takes three to tango. Information System
Research. 21(4): pp. 835–848.
Ferrier, F., Burke, G. & Smith, C., (2008). Skill development for a diverse older workforce.
A National Vocational Education and Training Research and Evaluation Program Report.
Finnie R., Mueller E. R., Sweetman A. 2018. Information and Communications Technologies
Talent: The Skills We Need (November 2018), pp. Siii-Six Published by: University of
Toronto Press on behalf of Canadian Public Policy Stable URL: https://www.jstor.org/
stable/10.2307/90026540
Garskof, J. 2018. 6 Life Skills Kids Need for the Future. Scholastic. Available at https://www.
scholastic.com/parents/family-life/creativity-and-critical-thinking/learning-skills-for-kids
/6-life-skills-kids-need-future.html
Harkins, B. (ed). 2019. Thailand Migration Report 2019. Bangkok: United Nations Thematic
Working Group on Migration in Thailand.
Helmane, I. & Briska, I. 2017. What is Developing Integrated or Interdisciplinary or Multidisciplinary or
Transdisciplinary Education in School? Signum Temporis. 9(1): pp. 7-15.
155

Horii, M. & Sakurai, Y. 2020. The future of work in Japan: Accelerating automation after
COVID-19. McKinsey & Company. Available at: https://www.mckinsey.com/featuredinsights/asia-pacific/the-future-of-work-in-japan-accelerating-automation-after-covid-19
IBERDROLA. 2019. What is Disruptive Education? Available at https://www.iberdrola.com
/talent/disruptive-education
Ikeda, K., Marshall, A. & Zaharchuk, D. 2018. Reskilling Japan. IBM Corporation: United States
of America.
Johnson, W. 2012. Disrupt yourself. Appeared in the July–August 2012 issue of Harvard
Business Review. Available at https://hbr.org/2012/07/disrupt-yourself-3
Horii, M. and Sakurai, Y. 2020. The future of work in Japan: Accelerating automation after
COVID-19. McKinsey & Company. Available at www.mckinsey.com
Jung, S. 2020. The Future of Work in South Korea – What it Means to be Job Secure. Available
at https://seoulz.com/the-future-of-work-in-south-korea-what-it-means-to-be-job-secure
Kalicki, B. & Koenig, A. (2021). Early Childhood Education. Intertech. retrieved from doi:
http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.97771.
Karimi, J. & Walter, Z. 2015. The role of dynamic capabilities in responding to digital disruption:
a factor-based study of the newspaper industry. Journal of Management Information
Systems. 32(1): pp. 39–81. DOI: https://doi.org/10.1080/07421222.2015.1029380
Kim, B. 2020. Moving Forward with Digital Disruption: What Big Data, IoT, Synthetic Biology, AI,
Blockchain, and Platform Businesses Mean to Libraries. Library Technology Reports.
52(2): pp. 1-37. DOI: https://doi.org/10.5860/ltr.56n2
Koçak, Ö. & Göksu, İ. (2020). Examining 21st century skill levels of students and the
relationship between skills. Inonu University Journal of the Faculty of Education,
21(2), 772-784. DOI: https://doi: 10.17679/inuefd.656784
Korkmaz, Ö., Çakir, R., & Özden, M. Y. (2 0 1 7 ) . A validity and reliability study of the
computational thinking scales (CTS). Computers in Human Behavior, 72, 558–569.
DOI: https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.01.005
Krishnan K. 2019. 3 vital skills for the age of disruption. Available at https://www.weforum.org/
agenda/2019/09/3-vital-skills-for-the-age-of-disruption
156

Lamb, S., Maire, Q. & Doecke, E. 2017. Key Skills for the 21st Century: An evidence-based
review. Project Report. NSW Department of Education: Sydney.
Larimore, R.A. 2020. Preschool science education: A vision for the future. Early Childhood
Education Journal. 48: pp. 703-714.
LEARNING A NEW SKILL IN RETIREMENT. Careline. Available at https://www.careline.co.uk/
learning-a-new-skill-in-retirement/
Learning Policy Institute. 2019. What does the research really say about preschool
effectiveness? Available at https://learningpolicyinstitute.org/press-release/what-does
-research-really-say-about-preschool-effectiveness
Levasseur, E. R. 2013. People Skills: Developing Soft Skills—A Change Management
Perspective. Source: Interfaces, November-December 2013, Vol. 43, No. 6 (NovemberDecember 2013), pp. 566-571 Stable URL: https://www.jstor.org/stable/43699350
Lund, S., Madgavkar, A., Manyika, J., Smit, S., Ellingrud, K. and Robinson, O. 2021. The future of
work after COVID-19. McKinsey Global Institute.Available at https://www.mckinsey.com/
featured-insights/future-of-work/the-future-of-work-after-covid-19
Manpower Group. 2019. Human Wanted: Robots Need You. Skill Revolution Series. Available at
https://www.manpowergroup.com/workforce-insights/world-of-work/humans-wanted
Mehta, K. 2020. Unlocking The Potentials of an Older Workforce: The Singapore Case.
Indian Journal of Gerontology 2020, Vol. 34, No. 2, pp. 243–254 ISSN: 0971–4189, UGC,
Care List, Science
Meloy, B. & Schachner, A. 2019. Early childhood essentials: A Framework for aligning child
skills and educator competencies. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.
Millar, C., Lockett, M. & Ladd, T. 2018. Disruption: Technology, innovation and society,
Technological Forecasting and Social Change, 129: 254-260.
Munakib et. al. 2020. Preschool Education: Knowledge or Social Skill. Published by: The
Mattingley Publishing Co., Inc.
Nesta. 2017. Six jobs for 2030. Available at https://www.nesta.org.uk/feature/six-jobs-2030
OECD. 2018. Education Policy in Japan: Building Bridges Towards 2030, Reviews of National
Policies for Education, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264302402-en.
157

. 2019a. OECD report: Boosting adult learning essential to help people adapt to future of
work. Getting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems, OECD, 2 rue André
Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. Published on 13 February 2019
. 2019b. OECD Future of Education and Skills 2030: Conceptual Learning Framework. (Ebook) Available at https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/
Orhan Göksün, D., & Aşkım Kurt, A. (2017). The relationship between pre-service teachers’
use of 2 1 st century learner skills and 2 1 st century teacher skills. Education and
Science, 42(190), 107–130. https://doi.org/10.15390/EB.2017.7089
Profetto-McGrath, J. (2003). The relationship of critical thinking skills and critical thinking
dispositions of baccalaureate nursing students. Journal of Advanced Nursing, 43(6),
569–577. DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2003.02755.x
Reinen, B. K. n.d. Six Strategies for 2 1 st Century Early Childhood Teachers. Available at
https://www.earlychildhoodteacher.org/blog/six-strategies-for-21st-century-earlychildhood-teachers/
Royal Bank of Canada. 2018. THE COMING SKILLS REVOLUTION: Humans Wanted; How
Canadian youth can thrive in the age of disruption. Published by RBC Office of the
CEO, March 2018. Available at rbc.com/humanswanted
Seet, P., Jone, J., Spoehr, J. & Hordacre, A. 2 0 1 8 . The Fourth Industrial Revolution: the
implications of technological disruption for Australian VET. NCVER: Adelaide.
Selwyn, N. 2013. Discourse of digital ‘disruption’ in education: a critical analysis, Fifth International
Roundtable on Discourse Analysis, City University, Hong Kong, May 23-25.
Skill up for the jobs of the future, EDUCATION JOURNAL 3 October 2017 ISSUE 314
Skog, D.A., Wimelius, H. & Sandberg, J. 2018. Digital Disruption. Business & Information Systems
Engineering. 60: pp. 431-437. DOI: https://doi.org/10.1007/s12599-018-0550-4
Tan, C. 2019. ‘e-Learning and Development’, in Thite, M. (ed.) e-HRM: Digital Approaches,
Directions and Applications. New York: Routledge, pp. 214-231.
TCDC. 2020. Trend 2021: Reform this moment. Available at https://web.tcdc.or.th/th/Publication/
Detail/Trend-2021-Reform-this-Moment

158

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019a. World
Population Ageing 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/430).
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019b. World
Population Prospects 2019. Available at https://population.un.org/wpp/
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2019c. International
Migration 2019: Highlights (ST/ESA/SER.A/439).
United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. 2020. International
Migration 2020 Highlights (ST/ESA/SER.A/452).
Wenting Weng. 2015. EIGHT SKILLS IN FUTURE WORK. Texas A & M University. Education
Vol. 135 No. 4. Available at https://www.researchgate.net/publication/338867191
Weeks, K. n.d. 6 Skills Seniors Can Learn Online. Available at https://umcommunities.org/
blog/six-skills-seniors-can-learn-online/
World Economic Forum (WEF). 2015. The skills needed in the 21st century Available at https://
widgets.weforum.org/nve-2015/chapter1.html

159

ภาคผนวก

160

ภาคผนวกที่ 1:
ข้อมูลการสารวจความคิดเห็นต่อกรอบทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
1.1 สำเนำจดหมำยขอควำมอนุเครำะห์
1.2 ตำรำงรำยชื่อหน่วยงำนผู้ตอบรับแบบสำรวจ
1.3 ตำรำงสรุปผลสำรวจควำมคิดเห็น ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill)
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1.1 สำเนำจดหมำยขอควำมอนุเครำะห์
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1.2 ตำรำงรำยชื่อหน่วยงำนผู้ตอบรับแบบสำรวจ
ที่
รายชื่อหน่วยงาน
กระทรวงศึกษาธิการ
1 สำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ
2 สถำบันส่งเสริมกำรสอนวิทยำศำสตร์ (สสวท.)
3 สำนักงำนเลขำธิกำรคุรุสภำ
4 สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์
5 กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน
กระทรวงแรงงาน
6 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กองพัฒนำศักยภำพแรงงำนและผู้ประกอบกิจกำร
7 กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน กองส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน
สานักนายกรัฐมนตรี
8 สำนักงำนบริหำรและพัฒนำองค์ควำมรู้
หน่วยงานเอกชน
9 บริษัท Starfish Education Social Enterprise
มหาวิทยาลัย
10 คณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ
11 คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร
12* คณะวิทยำกำรเรียนรู้และศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
หมำยเหตุ: หน่วยงำนที่ 12 ตอบรับเป็นหนังสือแสดงควำมคิดเห็น จึงไม่นับรวมในกำรประมวลผลเชิงสถิติของแบบสอบถำม
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1.3 ตำรำงสรุปผลสำรวจควำมคิดเห็น ทักษะที่จำเป็นแห่งอนำคต (Future Skill)
ลาดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ช่วงปฐมวัย
1

2
3
4
5
6

7
8

ทักษะทางเทคโนโลยี
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Literacy)
ทักษะทางสติปัญญา
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
ควำมยืดหยุ่น
(Flexibility)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)

9

2

9

2

10

1

9

2

11

0

10

1

10

1

10

1

9

2

9

2

10

1

10

1

10

1

11

0

11

0

9

2

10

1

9

2

10

1

9

2

9

2

10

1

11

0

10

1

11

0

11

0

10

1

9

2

9

9

2

2
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ลาดับ

9
10
11

12
13

14
15

16
17

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรกำกับตัวเอง
(Self-regulation)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(Collaborative Skills)
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
กำรสื่อสำร
(Communication Skills)
กำรอ่ำนออกเขียนได้
(Literacy)
ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ
(Mathematics and Numeracy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
ทักษะเชิงสนับสนุน
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ
(Physical Ability)
กำรบริหำรจัดกำรเวลำ
(Time Management)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

10

1

9

2

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

11

11

0

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

9

2

10

1

9

2

10

1

11

0

10

1

10

1

9

2

8

3

9

2

8

3

10

1

11

0

9

2

0
7

4
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ลาดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

9

2

11

0

11

11

0

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

10

1

0

11

0

11

0

11

0

11

0

ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ทักษะเชิงความรู้พื้นฐาน
กำรอ่ำนออกเขียนได้
(Literacy)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Literacy)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ
(Mathematics and Numeracy)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
(Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผูป้ ระกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ
(Health Literacy)
ควำมรู้ทำงภูมศิ ำสตร์
(Geography)
ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์
(History)

10

1

11

0

10

1

10

1

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

10

1
11

0
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ลาดับ

11
12
13

14
15
16
17
18
19

20

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรเป็นพลเมืองที่ดี
(Civic Literacy)
ควำมตระหนักรูเ้ กี่ยวกับโลก
(Global Awareness)
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ
(Art)
ทักษะเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
กำรเป็นผูเ้ รียนเชิงรุก
(Active Learner)
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ
(Transdisciplinary)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity)
กำรกำกับตัวเอง
(Self-regulation)
ควำมอดทนอุตสำหะ
(Persistency and Patience)
ควำมรับผิดชอบและกำรรูร้ ับผิด
(Responsibility and Accountability)
ทักษะทางสติปัญญา
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

11

0

10

1

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

167

ลาดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
กำรตัดสินใจ
(Decision-making(
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
กำรสื่อสำร
(Communication Skills)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(Collaborative Skills)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
(Cross-cultural Competence)
กำรปรับตัว
(Adaptability)
ควำมยืดหยุ่น
(Flexibility)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0
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ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

31

32

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

กำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน
(Self-efficacy)
ทักษะเชิงปฏิบัติและกายภาพ
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ
(Physical Ability)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

11

0

11

0

ช่วงวัยแรงงาน
1
2
3

4
5
6

ทักษะทางสติปัญญา
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(Collaborative Skills)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
(Cross-cultural Competence)

11

0

11

11

0

11

0

11

11

0

11
11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

11

0

0

11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

0

11

0

10

1

11

0

0

11

0

11

0

11

0

11

0
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7
8
9
10
11
12

13

14
15
16

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)
ควำมยืดหยุ่น
(Flexibility)
กำรปรับตัว
(Adaptability)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity)
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
(Emotional Intelligence)
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
กำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
(Business Communication)
ทักษะทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Literacy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ
(Mathematics and Numeracy)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

11

0

11

0

10

1

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

10

1

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

11

0

10

1

11

0
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ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

17
18

19
20
21
22

23

ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
(Technological Skills)
ควำมสำมำรถทำงวิศวกรรม
(Engineering Skills)
ทักษะเชิงความรู้
กำรเป็นผูเ้ รียนเชิงรุก
(Active Learner)
ควำมตระหนักรูเ้ กี่ยวกับโลก
(Global Awareness)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
(Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผูป้ ระกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy)
ทักษะเชิงสนับสนุน
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ
(Transdisciplinary)

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

10

1

11

0

11

0

9

2

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

11

0

10

1

11

0

11

0

0

11

0

11

0

1

10

1

9

2

11
ช่วงวัยผู้สูงอายุ

1

ทักษะทางสติปัญญา
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)

10

171

ลาดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
ทักษะทางอารมณ์และสังคม
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
กำรปรับตัว
(Adaptability)
ควำมรับผิดชอบและกำรรูร้ ับผิด
(Responsibility and Accountability)
ควำมอดทนอุตสำหะ
(Persistency and Patience)
กำรมองโลกในแง่ดี
(Grounded Optimism)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness)
กำรกำกับตัวเอง
(Self-regulation)

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

10

1

10

1

10

1

9

2

11

0

9

2

10

1

10

1

10

1

11

0

10

1

11

0

10

1

10

1

11

0

11

0

11

0

9

2

9

2

8

3

9

2

10

1

11

0

10

1

11

0

11

0

10

1

9

2

10

1

10

1

8

3

10

1

10

1

11

0
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12

13
14

15
16
17
18
19
20
21

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน
(Self-efficacy)
ทักษะทางภาษาและการสื่อสาร
กำรสื่อสำร
(Communication Skills)
ควำมรู้ทำงภำษำต่ำงประเทศ
(International Language)
ทักษะทางความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Literacy)
ควำมอุดมปัญญำ
(Resourcefulness)
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ
(Art)
ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ
(Health Literacy)
กำรเป็นพลเมืองที่ดี
(Civic Literacy)
กำรเป็นผูเ้ รียนเชิงรุก
(Active Learner)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

9

2

10

1

9

2

10

1

9

2

10

1

10

1

11

0

10

1

11

0

8

3

8

3

8

3

8

3

11

0

11

0

11

0

9

2

8

3

8

3

8

3

9

2

8

3

11

0

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

10

1

11

0

9

2

10

1

9

2

8

3

9

2
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22
23

24

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
(Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผูป้ ระกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy)
ทักษะเชิงสนับสนุน
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ
(Physical Ability)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

10

1

9

2

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

10

1

10

1

8

3

9

2

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

9

2
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ภาคผนวกที่ 2:
ข้อมูลการวิเคราะห์ระดับความสาคัญทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
2.1 ผลกำรจัดระดับควำมสำคัญตำมกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
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2.1 ผลกำรจัดระดับควำมสำคัญตำมกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว (Disruption)
ลาดับ

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption

ระดับ
ความสาคัญ

ช่วงปฐมวัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Literacy)
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-Solving)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness)
กำรกำกับตัวเอง
(Self-regulation)
กำรสื่อสำร
(Communication Skills)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
ควำมยืดหยุ่น
(Flexibility)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

3

✓

3

✓

3

✓
✓

✓

✓
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10
11
12
13
14
15
16
17

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(Collaborative Skills)
กำรอ่ำนออกเขียนได้
(Literacy)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ
(Mathematics and Numeracy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity)
กำรบริหำรจัดกำรเวลำ
(Time Management)
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ
(Physical Ability)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
✓

✓

3

✓

✓

3

✓

✓

2

✓

✓

2

✓

✓

2

✓

✓

2

✓

✓

2

✓

2

✓

5

✓

✓

ระดับ
ความสาคัญ

✓
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น

1

กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก
(Active Learner)

✓

✓

✓

✓
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรปรับตัว
(Adaptability)
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-Solving)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Literacy)
กำรสื่อสำร
(Communication Skills)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(Collaborative Skills)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
(Cross-cultural Competence)
ควำมตระหนักรูเ้ กี่ยวกับโลก
(Global Awareness)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption

ระดับ
ความสาคัญ

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

4

✓
✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

4

✓
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรตัดสินใจ
(Decision-making)
กำรกำกับตัวเอง
(Self-regulation)
ควำมยืดหยุ่น
(Flexibility)
ควำมรับผิดชอบและกำรรูร้ ับผิด
(Responsibility and Accountability)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)
ควำมอดทนอุตสำหะ
(Persistency and Patience)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity)
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ
(Transdisciplinary)
กำรอ่ำนออกเขียนได้
(Literacy)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ
(Mathematics and Numeracy)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption

✓

✓

4

✓

✓

4

✓

✓

3

✓

✓

3

✓

✓

✓
✓

✓

ระดับ
ความสาคัญ

✓

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

3

✓

3

✓

3

✓
✓

✓
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ลาดับ
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
(Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผูป้ ระกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy)
ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ
(Health Literacy)
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ
(Art)
กำรเป็นพลเมืองที่ดี
(Civic Literacy)
ควำมรู้ทำงภูมศิ ำสตร์
(Geography)
ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์
(History)
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ
(Physical Ability)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption

ระดับ
ความสาคัญ

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

3

✓

✓

2

✓

✓

2

✓

✓

2
✓

✓

✓

2
2

✓

1

✓

1

✓
✓

1
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ลาดับ
32

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption

กำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน
(Self-efficacy)

ระดับ
ความสาคัญ

✓

1

ช่วงวัยแรงงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กำรปรับตัว
(Adaptability)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
กำรปรับตัวให้เข้ำกับวัฒนธรรมที่หลำกหลำย
(Cross-cultural Competence)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Literacy)
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
กำรบูรณำกำรข้ำมสำขำ
(Transdisciplinary)
กำรสื่อสำรทำงธุรกิจ
(Business Communication Skills)
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น
(Collaborative Skills)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4
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ลาดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)
ควำมยืดหยุ่น
(Flexibility)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness)
ควำมฉลำดทำงอำรมณ์
(Emotional Intelligence)
ควำมตระหนักรูเ้ กี่ยวกับโลก
(Global Awareness)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
(Economic and Financial Literacy)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผูป้ ระกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy)
ควำมอยำกรู้อยำกเห็น
(Curiosity)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)
กำรเป็นผูเ้ รียนเชิงรุก
(Active Learner)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption

ระดับ
ความสาคัญ

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3
3

✓
✓

4

✓

3
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ลาดับ
20
21
22
23

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption

ระดับ
ความสาคัญ

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

3

✓

✓

ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์
(Scientific Literacy)
ควำมสำมำรถทำงเทคโนโลยี
(Technological Skills)
ควำมสำมำรถทำงวิศวกรรม
(Engineering Skills)
ควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์และกำรคำนวณ
(Mathematics and Numeracy)

2

ช่วงวัยผู้สูงอายุ
1
2
3
4
5
6

กำรเป็นผู้เรียนเชิงรุก
(Active Learner)
ควำมเข้ำใจและกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทลั
(Digital Literacy)
กำรคิดเชิงสร้ำงสรรค์
(Creative Thinking)
กำรแก้ปัญหำ
(Problem-solving)
กำรสื่อสำร
(Communication Skills)
กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์
(Relationship Building)

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

✓

5

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4

✓

✓

✓

✓

4
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ลาดับ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรปรับตัว
(Adaptability)
ควำมตระหนักรู้ทำงสังคมและวัฒนธรรม
(Social and Cultural Awareness)
กำรกำกับตัวเอง
(Self-regulation)
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ
(Critical Thinking)
กำรมองโลกในแง่ดี
(Grounded optimism)
ควำมอุดมปัญญำ
(Resourcefulness)
กำรเข้ำใจผู้อื่น
(Empathy)
ควำมรู้ภำษำต่ำงประเทศ
(International Language)
ควำมสำมำรถทำงศิลปะ
(Art)
ควำมรู้เกี่ยวกับสุขภำพ
(Health Literacy

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ระดับ
ความสาคัญ
4
4

✓

4

✓

3

✓

3

✓

✓

✓

✓

✓

3

✓

✓

✓

3

✓

3

✓

3

✓

✓
✓

✓

✓

✓
✓

3
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ลาดับ
17
18
19
20
21
22
23
24

ทักษะที่จาเป็นแห่งอนาคต (Future Skill)
กำรเป็นพลเมืองที่ดี
(Civic Literacy)
ควำมรู้ทำงเศรษฐศำสตร์และกำรเงิน
(Economic and Financial Literacy)
ควำมสำมำรถทำงกำยภำพ
(Physical Ability)
ควำมรับผิดชอบและกำรรูร้ ับผิด
(Responsibility and Accountability)
ควำมอดทนอุตสำหะ
(Persistency and Patience)
ควำมรู้ทำงธุรกิจและกำรเป็นผูป้ ระกอบกำร
(Business and Entrepreneurial Literacy)
กำรรับรู้และเชื่อมั่นในควำมสำมำรถของตน
(Self-efficacy)
ควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(Environmental Literacy)

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruption) ของโลกศตวรรษที่ 21
Population
Generation
Technology
Career
Learning
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
Disruption
✓

✓

✓

3

✓
✓

✓

3

✓

✓

✓

✓

ระดับ
ความสาคัญ

2
2

✓

2

✓
✓

✓

2

✓

1

✓

1
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