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บทคัดย่อ 
 บทควำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ 
ภำยใต้วิถี New Normal ใช้วิธีกำรศึกษำจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องตำมแนวทำงของกำรวิจัยเชิง
คุณภำพ และเรียบเรียงเป็นบทควำมวิชำกำร ผลกำรศึกษำพบว่ำ ภำยใต้สถำนกำรณ์อย่ำงใหม่ ทั้งกำร
ระบำดของไวรัสโควิด 19 และยุคสมัยของกำรเปลี่ยนผ่ำน เช่น ยุคสมัยดิจิทัล ท ำให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงใน
ด้ำนต่ำง ๆ ทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กำรศึกษำ และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ใน
ระบบกำรศึกษำด้วย ภำยใต้ข้อค้นพบและกำรน ำเสนอนี้ สิ่งที่นักกำรศึกษำได้พยำยำมเสนอแนวคิดในเรื่อง
ของกำรปรับตัวภำยใต้ศตวรรษที่ 21 และล่วงไปถึงศตวรรตที่ 22 ด้วย ซึ่งได้เสนอเป็นแนวทำงในกำร
ปรับตัวและพัฒนำไว้ คือ กำรเรียนรู้ 3R x 8C  3R คือ Reading (อ่ำนออก), (W)Riting (เขียนได้), และ 
(A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 8C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้ำนกำร
คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำรแก้ปัญหำ) Creativity and Innovation (ทักษะด้ำนกำร
สร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural Understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรม 
ต่ำงกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำน
เป็นทีม และภำวะผู้น ำ) Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร
สำรสนเทศ และรู้เท่ำทันสื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร) Career and Learning Skills (ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้) 
(Compassion) ทักษะด้ำนคุณธรรมจริยธรรม มีควำมเมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งแนวทำงดังกล่ำวจะ
เป็นวิถีของกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของผู้เรียนเพื่อรองรับอนำคตของกำรเปลี่ยนผ่ำนอันจะเกิดขึ้น
ในช่วงของ New Normal และ Digital Age ได ้
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Abstract 
The purpose of this research was to study and propose a development of skills 

and learning potential of new age learners under the New Normal.  Qualitative research 
using documentary study was used and data were propose in academic writing. The study 
found that under a new situation both the outbreak of the COVID-19 virus and the 
transition period such as the digital era causing changes in various fields, including politics, 
economy, society and culture, education and human resource development in the 
education system under this study and presentation. Educators have tried to propose the 
concept of adaptation under the 21st century and beyond the 22nd century, which has 
been proposed as a way to adapt and develop learning is 3R x 8C. 3R is Reading (be able 
to read), (W)Riting (be able to writing), and (A)Rithemetics (be able to calculate), and 8C 
conssited of Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation, Cross-
cultural understanding, Collaboration, Teamwork and Leadership, Communications, 
Information, and Media Literacy, Computing and ICT Literacy, Career and Learning Skills, 
and Compassion that focuses on moral, ethics skills, have compassion, and discipline. 
This approach will be a way of developing the skills and students’ potential to support 
the future of change that will occur during the New Normal and Digital Age. 

Keywords: Skills and Learning Potential, New Age Learners, New Normal   
 
บทน า 
 กำรเรียนรู้ยังคงเดิม แต่วิธีกำรเรียนรู้ จะเปลี่ยนไป หรือต้องเปลี่ยนไปภำยใต้กระแสที่เกิดขึ้น 
เพรำะปัจจุบันคนจ ำนวนมำกไม่ได้เหมือนเดิม หรือไม่ได้คงเดิมเสียแล้ว เมื่อไม่ได้คงเดิม สิ่งเหล่ำนี้จะ
เปลี่ยนไป และกลำยเป็นวิถีใหม่อย่ำงชัดเจนจนกระทั่งไม่เหมือนเดิม ดังนั้น รูปแบบกำรเรียนรู้จะต้อง
เปลี่ยนไปด้วย Generation Z เกิดระหว่ำงปี พ.ศ.2538 ถึง พ.ศ.2552 มีอำยุช่วงวัยระหว่ำง 11-25 ปี ส่วน
ใหญ่จ ำไม่ได้ว่ำช่วงไหนที่ชีวิตไม่มีอินเทอร์เน็ตและมีเทคโนโลยี เช่น สมำร์ทโฟน ไอแพด สมำร์ทบอร์ดและ
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในวิถีชีวิตและกำรศึกษำของผู้เรียนในช่วงวัยนี้ ล่วงมำถึง Generation Alpha  เกิดมำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ผู้ที่เกิดมำช่วงนี้มีอำยุน้อยกว่ำสมำร์ทโฟน iPad โทรทัศน์ 3 มิติ Instagram และแอพ 
สตรีมเพลงเช่น Spotify นี่เป็นรุ่นแรกที่มีโอกำสเห็นในศตวรรษที่ 22 เป็นจ ำนวนมำก ดังนั้น ยุคสมัยของ
กำรเปลี่ยนผ่ำนมำจนถึงช่วงสมัยแห่ง Digital หรือ New Normal ล้วนเป็นควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำร
พัฒนำทักษะให้สอดคล้องเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ ผู้ศึกษำ ให้เป็นผู้มีทักษะและคุณสมบัติตำมที่ต้องกำรและ
เหมำะสมกับช่วงสมัย ซึ่งมีผู้ตั้งโจทถย์เป็นทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 บ้ำง หรือยุคสมัยของผู้เรียนใน
ยุคดิจิทัลบ้ำง หรืออำจเป็นค ำนิยำมอื่น ๆ เปาำหมำยเป็นวิธีกำรในกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพของผู้เรียน
หรือมนุษย์เพ่ือรองรับอนำคต ดังปรำกฏในงำนของ Rhona Sharpe, Helen Beetham, Sara de Freitas 
(2010) Rethinking Learning for a Digital Age: How Learners are Shaping their Own 
Experience ในงำนของ Sarah Smitherman Pratt, Linda Radford, Nicholas Ng-A-Fook, Bryan 
Smith (2018) เรื่อง Hacking Education in a Digital Age: Teacher Education, Curriculum, 
and Literacies ในงำนของ John Potter (2012) เรื่อง Digital Media and Learner Identity: 
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The New Curatorship ในงำนของ Allan Collins, Richard Halverson (2018) เรื่อง 
Rethinking Education in the Age of Technology: The Digital Revolution and  
Schooling in America  ซึ่งในภำพรวมของงำนได้เสนอแนวคิดในเรื่องของประสบกำรณ์สู่กำรเรียนรู้ 
รวมไปถึงแนวทำงวิธีกำรที่จะพัฒนำทักษะ และสมรรถภำพของผู้เรียนเพื่อรองรับอนำคตในยุคสมัยต่อไป 
โดยใช้เครือข่ำยทำงสังคมจำกผลกำรวิจัย หรือน ำผลกำรวิจัยมำใช้ในกำรจัดกำรหรือออกแบบกำรเรียนรู้
ภำยใต้ปฏิสัมพันธ์เครือข่ำยทำงสังคมหรือเทคโนโลยี สร้ำงกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์ หรือใช้ระบบ
ออนไลน์สร้ำงกำรเรียนรู้ที่มีผู้ใช้ค ำว่ำ Net Generation เป็นกำรสะท้อนภำพลักษณ์ยุคสมัยและ
พัฒนำกำรของผู้เรียนที่สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน  

นอกจำกนี้ยังมีงำนวิจัยที่เสนอให้ผู้เรียนมีควำมกล้ำคิด ซึ่งสัมพันธ์ไปถึงควำมคิดแบบสร้ำงสรรค์ 
(Creative Thinking) และกำรแสดงภำวะผู้น ำ (Leadership) ในกำรแสดงออกต่อควำมคิดนั้น รวมทั้งกำร
เชิญให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรประชุมยุทธวิธีและกำรตัดสินใจ  สร้ำงสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่
ปรับเปลี่ยนได้ซึ่งเหมำะสมกับกำรท ำงำนร่วมกันหลำยประเภทและกำรท ำงำนเป็นกลุ่มกระตุ้นให้นักเรียนใช้
โปรแกรมบริกำรชุมชน ค้นหำวิธีที่จะเชื่อมโยงนักเรียนกับคนอำยุในส่วนอื่น ๆ ของโลกทบทวนกำรใช้
เทคโนโลยีในห้องเรียน จะท ำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นได้อย่ำงไร จำกแนวทำงที่ปรำกฏท ำให้เห็นว่ำ 
สถำนกำรณ์ COVID-19 ที่ผ่ำนมำได้ส่งผลเป็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งกำรเรียนกำรสอน 
กำรจัดกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ดังนั้น กรอบของกำรเขียนบทควำมคือ “กำรเรียนรู้ยังเหมือนเดิม แต่เพิ่ม
วิธีกำรและช่องทำงที่เปลี่ยนไป” ได้ส ำรวจงำนวิจัยของนักวิชำกำรชำวไทย มีงำนวิจัยที่ศึกษำจำก
นักวิชำกำรหลำย ๆ ท่ำน เช่น พระศักดิ์ดำ อคฺคปญฺโญ และคณะ (2563)  จริยำ พิชัยค ำ (2559) วัชระ จตุพร 
(2561) นันทพร รอดผล และเอกชัย ภูมิระรื่น (2559) นันทิพร ฉัตรแก้ว และคณะ  (2562) มำนะ สินธุวงษำนนท์ 
(2562) และสุกัญญำ แช่มช้อย (2561) ที่ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรออกแบบกำรเรียนเรียนรู้ หรือ
แนวทำง วิธีกำรในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อรองรับอนำคต ดังนั้น จำกแนวคิดของนักวิชำกำร นักกำรศึกษำ จึง
เป็นสิ่งจ ำเป็นและเป็นสิ่งที่จะช่วยในกำรออกแบบกำรเรียนรู้ จัดกำรเรียนรู้ และพัฒนำกำรเรียนรู้ในแบบ
ใหม่ นอกเหนือจำกที่มีเพื่อรองรับอนำคต และรองรับกำรเรียนรู้ภำยใต้วิถีเดิมที่เปลี่ยนไป New Normal 
ซึ่งในกำรเขียนบทควำมนี้จะได้น ำเสนอแนวทำงเพื่อรองรับกำรพัฒนำทักษะและกำรพัฒนำผู้เรียนเพื่อ
รองรับอนำคตภำยใต้วิถีอย่ำงใหม่ และรองรับอนำคตที่จะพึงเกิดขึ้นในอนำคตเป็นล ำดับต่อไป    
 
แนวโน้มการเรียนรู้ในวิถีแบบเดิมแต่เพิ่มชอ่งทางในการเรียนรู้ที่ต้องเปลี่ยนไป  
 ในยุคสมัยของกำรเปลี่ยนผ่ำนโลกพัฒนำไปสู่ยุคของกำรเปลี่ยนผ่ำน ที่เรียกว่ำยุคใหม่ ยุคดิจิทัล 
(Digital Age) หรือยุคของกำรเปลี่ยนผ่ำน New Normal วิถีใหม่ในเปาำหมำยเดิม ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำเพื่อ
ส่งเสริมกำรพัฒนำคนให้มีกำรศึกษำหรือพัฒนำให้มีศักยภำพสอดคล้องกับเปาำหมำยปลำยทำง แต่วิธีกำรใน
กำรจัดกำรศึกษำ ส่งเสริมให้เกิดกำรศึกษำ หรือออกแบบกำรเรียนรู้ได้เปลี่ยนไปสอดคล้องกับช่วงเวลำและ
แนวทำงที่เหมำะสมสอดคล้องกับปรำกฏกำรณ์ใหม่ มีผลให้ต้องมีกำรจัดกำรเรียนรู้หรือจะพึงจัดกำรเรียนรู้
ในอนำคตอย่ำงไร ? ทั้งในส่วนของผู้เรียน ผู้จัดกำรเรียนกำรสอน และออกแบบให้เกิดกำรเรียนรู้จะต้อง
ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรเรียนกำรสอนให้เกิดขึ้นได้ แนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต จะต้อง
เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มีเปาำหมำยเพื่อกำรจัดกำรในองค์รวม และก่อให้เกิดกำรขับเคลื่อน ซึ่งจ ำแนกได้ 
ดังนี ้

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95
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 ก. การจัดการศึกษาต้องเป็นระบบเปิดมากขึ้นและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต กำรเรียนรู้ที่
ไม่ได้จ ำกัดด้วยช่วงวัย กำรจัดกำรเรียนรู้ไม่ได้อยู่บนเงื่อนไขของห้องเรียน ชั้นเรียน แบบเรียน แต่จะต้อง
เป็นกำรเรียนรู้ที่มีเปาำหมำยเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องที่เป็นกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เป็นทักษะ
แนวทำงในกำรด ำเนินชีวิตด้วยกัน วิชัย วงษ์ใหญ่และมำรุต พัฒผล (2563) ได้น ำเสนอเรื่อง “New 
Normal ทางการเรียนรู้” ที่ผู้ศึกษำเสนอว่ำ “เป็นความปรกติใหม่ที่ผู้เรียน มีช่องทางและพื้นที่ของการ
เรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น ใช้ศักยภาพในการเรียนรู้ของตนเองได้มากขึ้นภายใต้การมีวินัยในตนเอง ท าให้
ผู้สอนต้องเรียนรู้และปรับตัวให้สอดรับกับความเป็น New Normal ในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนรู้อย่างจริงจัง เพื่อการพัฒนาผู้เรียนอย่าง
ยั่งยืน” ซึ่งเป็นแนวคิดใน 2 ประเด็นคือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรใช้ชีวิตอย่ำงสมดุล ซึ่งผู้ศึกษำใช้
ค ำอธิบำยในเรื่องประเด็นของกำรสร้ำงสมดุลผ่ำนเศรษฐกิจ ซึ่งหมำยถึงเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นปรัชญำน ำ
ของกำรใช้ชีวิตที่ต้องอำศัยกำรเรียนรู้ด้วย ดังปรำกฏในงำนวิจัยเรื่อง ควำมเสมอภำคและโอกำสกำรเรียนรู้
ตลอดชีวิต สู่กำรสร้ำงคุณภำพชีวิต (สมจิต แดนสีแก้ว และคณะ, 2559) และในงำนเรื่อง แนวทำงกำรจัดตั้ง
ศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตส ำหรับผู้สูงอำยุ (สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2559) เป็นต้น  
 ข. การจัดการศึกษาต้องเน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Instruction) แนวคิดใน
เรื่องกำรจัดกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรจัดกำรศึกษำที่สอดคล้องกับพัฒนำกำรของผู้เรียน ในงำนของ วิชัย 
วงษ์ใหญ่ และมำรุต พัฒผล (2563) ในศึกษำเรื่อง “การออกแบบการเรียนรู้ ใน New Normal” ที่เสนอ
เป็นแนวคิดจำกกำรศึกษำว่ำ “การออกแบบการเรียนรู้ใน New Normal มีจุดเน้นอยู่ที่การท าให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้เชิงลึก คือ รู้จริง รู้ชัด น าไปประยุกต์ใช้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมได้” หรือข้อมูลของผู้
ค้นคว้าท่านเดียวกันนี้ได้เสนอเป็นแนวคิดว่า “การเรียนรู้เชิงลึก (รู้จริง รู้ชัด) (Deep learning) จะไม่
เกิดขึ้น หากพื้นที่ทั้งหมด ยังเป็นของผู้สอน การสอนออนไลน์ ไม่ใช่ New Normal “คุณภาพของการ
เรียนรู้ คือ New normal” ดังนั้น กำรเรียนรู้จะพึงเกิดขึ้นได้ต้องมีกำรออกแบบกำรเรียนรู้ที่ใช้ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลำง ผู้เรียนเป็นผู้มีส่วนต่อกำรเรียนรู้ กำรไปสู่เปาำหมำยของกำรเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้น ดังปรำกฏใน
งำนวิจัยเรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล (อติยศ สรรคบุรำนุรักษ์ และ
ศศิณัฎฐ์  สรรคบุรำนุรักษ์, 2557-2558) หรือในงำนวิจัยเรื่อง “แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัยส ำหรับประเทศไทย” (ชนกนำรถ บุญวัฒนะกุล, 2559) หรือในเรื่อง “รูปแบบ
องค์กำรบริหำรกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัยในทศวรรษหน้ำ (พ.ศ. 2553–2562)” 
(ประสิทธิ์ บุญทรง, 2011) เป็นต้น 

ค. การจัดการศึกษาต้องเน้นเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ในงำนของ วิชัย วงษ์ใหญ่ และมำรุต พัฒผล (2563) ได้เสนอแนวคิดในงำนเรื่อง “การประเมินการเรียนรู้ 
ใน New Normal” ที่เสนอว่ำ “ผู้สอนเปิดโอกำสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง ในลักษณะของกำรประเมินเชิง
รุก (Active Assessment) แทนที่กำรประเมินเชิงรับ (Passive Assessment) ที่ต้องรอให้ผู้สอนประเมิน...
ท ำให้เสียโอกำสกำรเรียนรู”้ ดังนั้น ในควำมหมำยนี้กำรจัดกำรศึกษำเมื่อเทียบเคียงกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น
จะต้องท ำให้เทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งของกำรเรียนรู้ และใช้กำรเรียนรู้เหล่ำนั้นเป็นฐำนในกำรประเมินผล
งำน และศักยภำพของผู้เรียนเอง ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรพัฒนำเชิงเปรียบเทียบ และเทียบเคียงกับผลงำนของ
ท่ำนอื่น ๆ ได้ด้วยเช่นกันดังปรำกฏในงำนวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์โรงเรียนประชารัฐกับการบริหารการศึกษา
ในยุคดิจิทัล” (นันทิพร ฉัตรแก้ว และคณะ, 2562) หรือในงำนเรื่อง “การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็ม



5 
 

Copyright@lklomkul_Published on 12th July 2020 

 

ศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา” (พร้อมภัค บึงบัว, 
2563) เป็นต้น 
 ง. การจัดการศึกษาต้องเน้นคุณธรรมและจริยธรรม หมำยถึง กำรจัดกำรศึกษำต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมคุณธรรมที่จะเป็นฐำนในกำรส่งต่อเป็นกำรพัฒนำคุณธรรมในด้ำนต่ำง ๆ เริ่ม
ตั้งแต่กำรมีวินัยในตนเอง วินัยทำงสังคม และควำมรับผิดชอบต่อส่วนร่วม เช่น ในประเทศไทยได้มีกำร
รณรงค์ค่ำนิยม 8 ประกำร เช่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มีวินัย สุภำพ สะอำด สำมัคคี มีน้ ำใจ และเห็น
คุณค่ำในเพื่อนมนุษย์ และผู้ที่มีควำมเดือดร้อน มีควำมเอื้ออำทรเอำใจใส่ อำสำช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกำย 
และสติปัญญำ ลงมือปฏิบัติกำรเพื่อบรรเทำปัญหำ หรือร่วมสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดีงำมให้เกิดขึ้นในชุมชน อำสำ
ช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกำยและสติปัญญำ ลงมือปฏิบัติกำรเพื่อบรรเทำปัญหำ หรือร่วมสร้ำงสรรค์สิ่งที่ดี
งำมให้เกิดขึ้นในชมุชน ที่ยกมำเป็นจริยธรรมคุณธรรมที่รณรงค์ให้เกิดขึ้น ดังนั้น เกณฑ์ทำงสังคมของกำรจัด
กำรศึกษำสิ่งที่จะต้องตระหนักให้ควำมส ำคัญคือควำมมีวินัยทำงสังคม ควำมรับผิดชอบต่อส่วนรวม อัน
เนื่องด้วยจริยธรรมทำงศำสนำ จริยธรรมทำงสังคม และควำมรับผิดชอบต่อส่วนร่วมด้วย ดังนั้น กำรจัดกำร
ศึกษำจึงต้องเน้นจริยธรรมและคุณธรรมทั้งผู้จัดกำรเรียนกำรสอนและผู้เรียนด้วย ดังปรำกฏในงำนวิจัยเรื่อง 
“การศึกษาแนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชา
คุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต” (วิสิฏฐ์ คิดค ำส่วน, 2562) หรือในงำนเรื่อง “คุณธรรม
จริยธรรมของผู้บริหารการศึกษา” (พระมหำสมบูรณ์ สุธมฺโม, 2557) เป็นต้น  
 จ. การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมนันทนาการและพักผ่อนหย่อนใจ ในควำมหมำยนี้เกิดขึ้น
ภำยใต้แนวคิดกำรเรียนรู้ที่ต้องให้ควำมส ำคัญกับวิธีกำรแสวงหำควำมรู้ ภำยใต้แนวคิด “เรียน” และ 
“เล่น” ที่จะเป็นกำรสร้ำงควำมสุขจำกกำรเรียน ท ำให้เกิดทักษะในกำรใช้ชีวิตที่นอกเหนือจำกกำรเรียน 
เรียนแล้วมีควำมสุข หรือเรียนแล้วสนุก จึงเป็นที่มำของกำรออกแบบกำรเรียนกำรสอนที่เป็นกิจกรรม เป็น
กำรสันทนำกำร หรือกำรสร้ำงกิจกรรมสันทนำกำรเพื่อให้เกิดกำรผ่อนคลำยเสริมกำรเรียนรู้ไปในครำว
เดียวกันไปด้วย ดังนั้น กำรจัดกิจกรรมนันทนำกำรอย่ำงเหมำะสม สำมำรถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตของบุคคลและสังคมได้ ซึ่งจะมีคุณค่ำต่อบุคคล ครอบครัว หมู่คณะ ชุมชน ประเทศชำติ
และนำนำชำติ สันทนำกำรและกำรพักผ่อนหย่อนใจ ยังมีประโยชน์มำกมำยในกำรพัฒนำและส่งเสริม
คุณภำพชีวิตของผู้เรียน ไม่ว่ำจะเป็นกำรพัฒนำควำมคิด และสติปัญญำ กำรพักผ่อนหย่อนใจ กำรช่วยให้
เกิดควำมสุขและควำมพึงพอใจ ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ กำรสร้ำงเสริมมนุษยสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล 
กำรสร้ำงควำมรู้สึกให้เกิดกำรยอมรับตนเองและผู้อื่น กำรพัฒนำบุคคลในกำรท ำงำนร่วมกับผู้อื่ น กำร
ส่งเสริมให้ประชำชนเป็นพลเมืองที่ดี ช่วยแก้ปัญหำ สุขภำพจิต ช่วยลดปัญหำอำชญำกรรมและพฤติกรรม
ไม่เหมำะสม กำรสร้ำงควำมรักใคร่ปรองดอง สร้ำงควำมอบอุ่น ควำมเข้ำใจอันดีแก่สมำชิกในครอบครัว 
สังคม และประเทศชำติ ได้ ดังปรำกฏในงำนวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกิจกรรมนันทนำกำรแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชนโดยใช้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์  (คณิต 
เขียววิชัย และวรรณภำ แสงวัฒนะกุล, 2558) เป็นต้น 
 ดังนั้น จำกภำพรวมอันเป็นแนวโน้ม หรือควำมคำดหวัง หรือทิศทำงที่จะพึง เป็นของกำรจัด
กำรศึกษำ จึงเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มีเปาำหมำยเพื่อให้ผู้เรียน หรือประชำชนในองค์รวมได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง เรียนแล้วมีควำมสุข และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องที่ไม่จ ำกัดด้วยวัย อำยุ และสถำนที่เรียน และใน
เวลำเดียวกันกำรจัดกำรศึกษำในอนำคตจะต้องให้ควำมส ำคัญกับปัจเจกบุคคลในกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม 
โดยไม่จ ำกัด รวมทั้งกำรเรียนรู้นั้นต้องเป็นกำรเรียนรู้ที่เป็นควำมสุข เป็นกำรพักผ่อน เป็นสันทนำกำรและ
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ท ำให้เกิดควำมสุขโดยมีเปาำหมำยเป็นคุณภำพชีวิต และที่ส ำคัญเมื่อเรียนรู้ แล้วจะต้องมีคุณภำพและ
จริยธรรมคุณธรรมกลำงเพื่อกำรด ำเนินชีวิตร่วมกันของสมำชิกในสังค ที่หมำยถึงจริยธรรมทำงศำสนำ และ
จริยธรรมทำงสังคม และรวมไปถึงจริยธรรมสำกลอันเป็นค่ำกลำงในกำรอยู่ร่วมกันในสังคมได้  
 
การพัฒนาทักษะและศักยภาพการเรียนรูข้องผู้เรียนยุคใหม ่
 กำรพัฒนำทักษะของผู้เรียนในอนำคต  อำจมีหลำยแนวคิด ทั้งในส่วนของกำรปรับกระบวน
ทัศน์ให้มองวิถีทั้งหมดเป็นกำรเรียนรู้  (Turn Mindset for Learning) ภำยใต้แนวคิดเรียนรู้ตลอดเวลำ 
หรือเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้น กระบวนกำรคิด คือ เรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเป็นควำมส ำคัญและเป็นสิ่งจ ำเป็น
ส ำหรับชีวิตของเจ้ำของกับกำรเรียนรู้ เรียนรู้เชิงสร้ำงสรรค์เพื่อกำรพัฒนำ (Creative Leaning) แนวคิด
เรื่องกำรเรียน เริ่มตั้งแต่กำรเรียนนั้นจะต้องเป็นกำรเรียนที่สร้ำงสรรค์ เป็นประโยชน์ส ำหรับผู้เรียน และ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจภำยใต้กำรพัฒนำ ดังนั้น กระบวนกำรคิด หรือกำรส่งเสริมกำรคิดจึงจ ำเป็นทั้งกำรคิดเชิง
ระบบ กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ เป็นต้น (ยุดำ  รักไทย, 2545; ลักขณำ สริวัฒน, 2549; วัชรำ เลำเรียนดี, 
2555)  เรียนรู้และพัฒนำกำรตนเองภำยใต้เทคโนโลยี หมำยถึง เรียนรู้และพัฒนำตนเองด้วยเทคโนโลยี  
กำรส่งเสริมให้นิสิตมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ มีกำรสร้ำงนวัตกรรม ( Inovation) และน ำไปสร้ำงสิ่งประดิษฐ์
กรรม (Invention) (พระพรหมบัณฑิต, 2560) กำรเรียนรู้แบบภำพกว้ำงและเชื่อมต่อ อันหมำยถึง กำร
เรียนรู้ในมิติที่กว้ำง และสร้ำงสรรค์ ท ำให้เกิดนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในภำพกว้ำง ที่หมำยถึงกว้ำงขึ้นและเกำะ
เกี่ยว ซึ่งในกรอบกำรน ำเสนอในประเด็นนี้จะได้ยกแนวคิดกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือในช่วงสมัย
ปัจจุบันที่สะท้อนว่ำผู้เรียน หรือกำรออกแบบกำรเรียนจะต้องมีกำรเรียนรู้ในแบบ  3R x 8C  มำเป็นกรอบ
ในกำรส่งเสริมและพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้ซึ่งจ ำแนกได้ดังนี ้ 

1. ทักษะการอ่าน Reading (อ่านออก)  กำรอ่ำนเป็นกำรอ่ำนเพื่อกำรเรียนรู้ เป็นกำรอ่ำนที่มี
เปาำหมำยเพื่อกำรพัฒนำตนเอง เป็นควำมส ำคัญตำมหลักของกำรพัฒนำ โดยมีหลักที่เนื่องจำกกำรอ่ำน 3 
ประกำรอันประกอบด้วย (1)  กำรอ่ำนเพื่อพัฒนำตัวเองด้ำนควำมรู้ เพรำะในแต่ละกำรอ่ำน จะมีเปาำหมำย
เพื่อกำรพัฒนำตนเองเป็นส ำคัญ อ่ำนโดยให้เห็นควำมส ำคัญของควำมรู้ กำรได้มำซึ่งควำมรู้ ใช้กำรอ่ำนเพื่อ
แสวงหำควำมรู้พัฒนำควำมรู้ในด้ำนต่ำง ๆ ผ่ำนควำมรู้ที่ได้รับ  (2) กำรอ่ำนเพื่อพัฒนำตนเองด้ำนอำรมณ์ 
กำรอ่ำนชนิดนี้  หมำยถึง  กำรเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงควำมรู้สึกที่หยำบกระด้ำงให้กลำยเป็น
ละเอียด  ประณีต  สุขุม   สำมำรถควบคุมอำรมณ์รุนแรงที่มำกระทบไม่ว่ำจะเป็นทำงดีหรือร้ำยให้อยู่ใน
อ ำนำจของตนได้  ก็คือกำรอ่ำนเพื่อจรรโลงจิตใจของตนนั่นเอง และ (3) กำรอ่ำนเพื่อพัฒนำตนเองด้ำน
คุณธรรม เป็นกำรอ่ำนหนังสือที่อธิบำย  ชี้แจง  พรรณนำ  ให้เรำเข้ำใจศีลธรรมกว้ำงยิ่งขึ้นคือกำรที่เรำจะ
ปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องนั้น  เรำต้องทรำบก่อนว่ำธรรมนั้น ๆ เป็นอย่ำงไร   ปฏิบัติอย่ำงไร  เกิดคุณ
อย่ำงไร  หนังสือเหล่ำนี้ไม่ใช่ต ำรำศีลธรรม แต่เป็นหนังสือช้ีแจงชักน ำให้เรำเข้ำใจศีลธรรม  กว้ำงขวำงยิ่งขึ้น 
เช่น งำนเขียนเกี่ยวกับธรรมะ  ศิลปะ  คตินิยำย  สุภำษิต   เป็นต้น 

2. ทักษะการเขียน  (W)Riting (เขียนได้) กำรเขียนเป็นระบบกำรสื่อสำร ควำมรู้ ควำมคิด 
และควำมเข้ำใจบนฐำนของข้อมูล และข้อเท็จจริง ดังนั้น กำรเขียนจึงเป็นบันทึกถ่ำยทอดด้วยภำษำเพื่อ
แสดงออกซึ่งควำมรู้ ควำมคิด ควำมรู้สึก และอำรมณ์โดยใช้ตัวหนังสือ และเครื่องหมำยต่ำง ๆ เป็นสื่อ 
ดังนั้น กำรเขียนจึงเป็นทักษะกำรใช้ภำษำแทนค ำพูด กำรพูด ซึ่งเป็นวิธีกำรหนึ่งที่สำมำรถสื่อควำมหมำยให้
เป็นหลักฐำนปรำกฏได้นำนกว่ำกำรพูด กำรเขียนที่เป็นเรื่องรำวเพื่อให้ผู้อ่ำนเข้ำใจตรงตำมควำมมุ่งหมำย
ของผู้เขียนนั้น จะประสบควำมส ำเรจ็มำกน้อยเพียงใด ส่วนส ำคัญขึ้นอยู่กับว่ำผู้เขียนมีทักษะในกำรใช้ภำษำ
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เขียนได้ดีเพียงใด ทักษะกำรใช้ภำษำเขียน ต้องอำศัยพื้นฐำนควำมรู้จำกกำรฟัง กำรพูด และกำรอ่ำน 
เพรำะจำกพื้นฐำนดังกล่ำว จะท ำให้มีควำมรู้ มีข้อมูล และมีประสบกำรณ์เพียงพอที่จะให้เกิดควำมคิด 
ควำมสำมำรถในกำรเรียบเรียงและถ่ำยทอดควำมคิดออกมำ สื่อสำรกับผู้อ่ำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น
ทักษะกำรเขียนจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้เรียนในยุคสมัยปัจจุบันจะต้องพัฒนำตัวเองเพื่อให้เป็นคุณสมบัติอย่ำงหนึ่ง
ในกำรพัฒนำตัวเอง  

3. (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) หมายถึง การพัฒนาทักษะ เชิงนามธรรม  ซึ่งกำรคิดเลข
เป็นหรือคิดในแบบคณิตศำสตร์จึงเป็นกำรสร้ำงจินตนำกำรให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เช่น A+5 =7  แล้ว A=?  
ซึ่งกำรคิดเลขจึงเป็นกำรสร้ำงจินตนำกำรภำยใต้กำรเรียนรู้อีกแบบหนึ่ง ซึ่งในทักษะส่วนนี้นัยหนึ่งอำจดูเป็น
กำรยำก แต่อีกนัยหนึ่ง ไม่ได้เป็นเรื่องยำกเกินไปที่จะท ำให้ผู้เรียนเกิดทักษะในส่วนนี้กับกำรเรียน ดังปรำกฏ
แนวในทำงในกำรสร้ำงแบบกำรเรียนผ่ำนทักษะดังกล่ำว เช่น จินตคณิต คณิตคิดเร็ว เป็นต้น   

4. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) หมำยถึง กระบวนกำรคิดที่ใช้
เหตุใช้ผลพิจำรณำไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบ โดยกำรศึกษำข้อมูล หลักฐำน แยกแยะข้อมูลว่ำข้อมูลใดคือ 
ข้อเท็จจริง ข้อมูลใดคือควำมคิดเห็น ตลอดจนพิจำรณำควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูล แล้วตั้งสมมติฐำนเพื่อหำ
สำเหตุของปัญหำ และสำมำรถหำแนวทำงแก้ไขปัญหำนั้น ๆ ได้ กำรฝึกคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณอยู่เสมอ จะ
ท ำให้ผู้เรียนรู้จักใช้เหตุผลพิจำรณำไตร่ตรองอย่ำงรอบคอบ ย่อมท ำให้เป็นคนใจกว้ำง ยอมรับควำมคิดเห็น
ที่แตกต่ำงไปจำกตนได้ นอกจำกนี้ยังรู้จักกำรหำแนวทำงแก้ปัญหำด้วยกำรค้นหำควำมรู้ ท ำให้เป็นคนมี
ควำมรู้อย่ำงกว้ำงขวำง ซึ่งคุณสมบัติเหล่ำนี้นักเรียนสำมำรถน ำกระบวนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณไปใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันได ้

5. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) ทักษะกำร
สร้ำงสรรค์และนวัตกรรมเป็นทักษะหนึ่งในทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่
ผู้เรียนจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำเพื่อให้สำมำรถประกอบอำชีพและด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีคุณภำพ จัดเป็น
ทักษะเชิงประยุกต์ (Apply Skills) ทักษะกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรมมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creative 
Thinking) เป็นพื้นฐำนที่ส ำคัญ ซึ่งควำมคิดสร้ำงสรรค์ คือ ควำมสำมำรถในกำรคิดริเริ่มเพื่อกำรแก้ปัญหำ
หรือพัฒนำสิ่งใหม่ขึ้น โดยใช้วิธีกำรคิดที่หลำกหลำย นวัตกรรม คือ สิ่งที่ท ำขึ้นใหม่หรือพัฒนำขึ้นซึ่งอำจอยู่
ในรูปแบบของควำมคิด วิธีกำร กำรกระท ำ หรือสิ่งประดิษฐ์ต่ำงๆ โดยสิ่งน้ันอำจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่
เพียงบำงส่วนและอำจใหม่ในบริบทใดบริบทหนึ่งหรือในช่วงเวลำใดเวลำหนึ่งทักษะกำรสร้ำงสรรค์และ
นวัตกรรมมีองค์ประกอบหลัก 3 ประกำร ได้แก่ 1) กำรคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์ 2) กำรท ำงำนร่วมกับบุคคลอื่น
อย่ำงสร้ำงสรรค์ และ 3) กำรสร้ำงนวัตกรรมให้เกิดผลส ำเร็จ 

6.  ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์  (Cross-cultural 
Understanding) ภำยใต้สถำนกำรณ์ใหม่ และกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำง Cross-Cultural understanding 
นับเป็นควำมจ ำเป็นและมีควำมส ำคัญ ซึ่งหมำยถึง ทักษะควำมเข้ำใจในควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมและ
กระบวนกำรคิดข้ำมวัฒนธรรม ในกลุ่มคนในหลำกหลำยชำติพันธุ์ เข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงกระบวน
ทัศน์ เห็นคุณค่ำในกำรอยู่ร่วมกัน ยอมรับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงำมของแต่ละสังคม ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง
บูรณกำรกับทักษะอื่น ๆ ได้อย่ำงลงตัว ซึ่งแนวคิดเหล่ำนี้ศึกษำเพิ่มเติมได้จำกงำนวิจัยของผู้เขียนและคณะ  
เช่น   “Education Management for Unity and Peace in ASEAN Community from Research 
into Practice การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพและสันติภาพในประชาคมอาเซียน: จากการวิจัยสู่
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การปฏิบัติ” (พระเทพปวรเมธี และล ำพอง กลมกูล, 2562) วิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่มประเทศ CLMV ส าหรับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย An 
Instructional Model of ASEAN Cross Culture in CLMV Countries for Students in 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University” (พระเทพปวรเมธี และคณะ, 2562) หรืองำนวิจัย
เรื่อง “รูปแบบการจัดการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมไทย-เมียนมาร์ของสถาบันอุดมศึกษาในสังคมไทย An 
Instructional Model of Thai – Myanmar Cross Culture of Higher Education Institutes in 
Thai Society” (พิเชฐ ทั่งโต และล ำพอง กลมกูล, 2563) เป็นต้น   

7. ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork 
and Leadership)  โดยพื้นฐำนแล้วบุคคลจะมองว่ำตนเองเป็นสมำชิกที่ปรำกฏตัวอยู่ในกลุ่มในสถำนที่แห่ง
หนึ่งและมีควำมเชื่อมโยงรู้จักกัน ควำมสัมพันธ์อำจท ำให้เกิดกำรพึ่งพำระหว่ำงกันหรือไม่ก็ได้ กำรฝังตัวของ
บุคคลอยู่ในระบบสังคม เช่น ในชุมชม หรือในองค์กำรจึงเกิดกำรสร้ำงกลุ่มขึ้น  และเมื่อมีกำรพึ่งพำกัน
จุดมุ่งหมำยก็คือต้องกำรให้งำนของตนประสบควำมส ำเร็จตำมควำมต้องกำรของตน กำรปฏิบัติต่อกันมี
ผลกระทบซึ่งกันและกันโดยตรงในสถำนภำพของแต่ละบุคคลในกลุ่ม เช่น เป็นลูกค้ำ เป็นผู้ให้บริกำร หรือ
เป็นเพื่อนร่วมองค์กำร เป็นต้น  ส่วนกำรรวมตัวกันที่เรียกว่ำ ทีม  มีควำมลึกซึ้งกว่ำกำรรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
ถ้ำบุคคลในองค์กำรรวมตัวกันแต่ท ำงำนในบริบทของกลุ่มย่อมก่อให้เกิดผลกระทบที่ท ำให้กำรน ำนโยบำยสู่
กำรปฏิบัติและกำรยึดเกำะกันเพื่อให้งำนส ำเร็จเป็นไปในทิศทำงเดียวกันมีควำมยำกล ำบำก กำรมีข้อผูกมัด
ร่วมกันท ำให้กลำยเป็นพลังในกำรท ำงำนแบบร่วมมือกัน ไม่ใช่กำรท ำงำนแบบต่ำงคนต่ำงท ำเพื่อประโยชน์
ของตนเท่ำนั้น แต่เป็นกำรร่วมแรงร่วมใจกันท ำในงำนที่คนเดียวท ำไม่ได้หรือบรรลุควำมส ำเร็จได้ยำก 
ผลงำนของทีมจึงให้คุณค่ำมำกกว่ำผลรวมของงำนที่ทุกคนท ำแล้วน ำมำบวกรวมกัน (Worth more than 
sum of its parts) เพรำะควำมร่วมมือร่วมใจกันจึงท ำงำนด้วยควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (A team is a 
group of people who function as a unit)  ในเรื่องของกำรท ำงำน ทีมงำนในบำงองค์กำรอำจใช้ค ำ
ว่ำ  “คณะท ำงำน” แทน ตัวอย่ำงของกำรท ำงำนเป็นทีมที่ชัดเจน ได้แก่ กำรเล่นกีฬำ เช่น ทีมฟุตบอล   ทีม
บำสเกตบอล ทีมเชียร์รีดเดอร์ เป็นต้น ดังนั้น สิ่งที่ท ำให้ทีมแตกต่ำงจำกกลุ่ม คือ ควำมสำมำรถที่จะน ำงำน
ไปสู่ควำมส ำเร็จได้มำกกว่ำโดยกำรน ำควำมรู้และทักษะมำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน 
  กำรเป็นผู้น ำและผู้ตำมมีควำมหมำยที่ชัดเจนตำมค ำที่น ำมำใช้ ผู้น ำ คือ ผู้ที่น ำพำให้กิจกรรม
ต่ำง ๆ เกิดขึ้น โดยมีผู้ตำมเป็นผู้ร่วมมือเพื่อให้กิจกรรมนั้นบรรลุเปาำหมำย โดยปกติแล้ว ภำวะของกำรเป็น
ผู้น ำและผู้ตำมจะเกิดขึ้นจำกกำรรวมกลุ่มของบุคคลตั้งแต่  2 คนขึ้นไปที่แสดงตนซึ่งกันและกันว่ำจะมี
กิจกรรมทำงสังคมร่วมกัน เช่น เดินเล่นและพูดคุยกันในสำระและเรื่องรำวต่ำง ๆ พร้อมทั้งส่งสัญญำณต่อ
กันว่ำมีควำมปรำรถนำที่จะติดต่อสัมพันธ์กันต่อไป กำรพบปะที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง และในแต่ละ
สถำนกำรณ์จะสร้ำงควำมผูกพันกันเพิ่มมำกขึ้นตำมล ำดับถ้ำไม่มีสิ่งใดเข้ำมำขัดขวำง เช่น กำรไม่สำมำรถ
จัดกำรให้เกิดควำมคิดที่สอดคล้องกัน หรือกำรเกิดควำมรู้สึกด้อยในสถำนภำพของตน ตลอดจนควำมรู้สึก
ว่ำไม่ได้รับผลประโยชน์ที่พึงได้ตำมควำมต้องกำร ควำมสัมพันธ์นี้ก็จะด ำเนินไปเรื่อย ๆ  
            กำรแสดงภำวะผู้น ำและผู้ตำมจะยังดูไม่ชัดเจนนัก ถ้ำกลุ่มมีสมำชิกน้อยเพียง 2-3 คน เนื่องจำก
สถำนภำพของกลุ่มจะมีลักษณะเป็นแบบง่ำย ๆ อย่ำงไม่เป็นทำงกำร แต่เมื่อใดก็ตำมที่จ ำนวนสมำชิกของ
กลุ่มเพิ่มมำกขึ้น สมำชิกของกลุ่มก็จะเริ่มรู้สึกถึงควำมไม่เป็นระเบียบและควำมสับสนที่เกิดจำกควำมไม่
เข้ำใจกันกับสมำชิกทุกคน กำรที่ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่กันอย่ำงเป็นธรรมเริ่มมีควำมยำก และ
ซับซ้อนขึ้น แม้ว่ำกลุ่มจะไม่แสดงออกมำว่ำต้องกำรกำรบริหำรและกำรจัดกำร แต่สมำชิกทุกคนย่อมมี
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ควำมรู้สึกอึดอัดและต้องให้มีผู้เข้ำมำจัดกำรด้ำนบริหำรให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้น กลุ่มก็จะเริ่มมองหำ
บุคคลที่สำมำรถเป็นศูนย์กลำงที่ประสำนควำมเข้ำใจและให้ควำมเสมอภำคแต่สมำชิกโดยรวมได้โดยให้มี
บทบำทในกำรจัดกำรบริหำรและน ำควำมเข้ำใจมำสู่สมำชิกให้ได้ปฏิบัติกันให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
บทบำทที่เกิดขึ้นจึงเป็นภำระงำนที่เป็นบทบำทที่กลุ่มสร้ำงขึ้นเอง เรียกว่ำ ผู้น ำและผู้ตำม โดยกลุ่มอำจมี
กำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำอย่ำงเป็นทำงกำร หรืออำจได้รับกำรยอมรับโดยนัยว่ำเป็นผู้น ำก็ได้ ซึ่ง
เป็นปฏิสัมพันธ์ของกำรพัฒนำคนอย่ำงมีเปาำหมำยโดยเน้นไปตำมทิศทำงที่พึงประสงค์ในเรื่องผู้น ำ และ
ภำวะผู้น ำได้ด้วยเช่นกัน (อัจฉรียำ นันทศิริพล, สินชัย เล็กวำนิชกุล, 2562; สุภำวดี ลำภเจริญ, 2563)  

8. ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information, 
and Media Literacy) หมำยถึง กำรพัฒนำทักษะในกำรเข้ำถึงและกำรประเมินสำรสนเทศ (Access and 
Evaluate Information) โดยผู้เรียนหรือผู้ศึกษำต้อง (1) เข้ำถึงสำรสนเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ (ด้ำน
เวลำ) และเกิดประสิทธิผล (แหล่งข้อมูลสำรสนเทศ) และ (2) สำมำรถประเมินสำรสนเทศได้อย่ำงมี
วิจำรณญำณตำมสมรรถนะที่เกิดขึ้น รวมไปถึงมีควำมสำมำรถในกำรใช้และกำรจัดกำรสำรสนเทศ (Use 
and Manage Information) โดย (1) ผู้เรียนต้องเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้สำรสนเทศอย่ำงสร้ำงสรรค์และ
ตรงกับประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้น (2) ผู้สอนจัดกำรกับสำรเทศได้อย่ำงต่อเนื่อง จำกแหล่งข้อมูลที่มีอยู่
มำกมำยหลำกหลำย และ (3) มีควำมรู้พื้นฐำนที่จะประยุกต์ใช้สำรสนเทศตำมกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรม
ที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้ำน นอกจำกนี้ จะต้องมีกระบวนกำรในกำรรู้เท่ำทันสื่อ (Media Literacy) ซึ่งมี
แนวทำงคือ (1) ควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์สื่อ (Analyze Media) โดย (ก) เข้ำใจวิธีกำรใช้และกำรผลิต
สื่อเพื่อให้ตรงกับเปาำประสงค์ที่ก ำหนด (ข) สำมำรถใช้สื่อเพื่อตอบสนองต่อควำมแตกต่ำงของปัจเจกชน รู้
คุณค่ำและสร้ำงจุดเน้น รู้ถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ และ (ค) มี
ควำมรู้พื้นฐำนที่จะประยุกต์ใช้สื่อได้ตำมกรอบแห่งคุณธรรมจริยธรรมที่มีปัจจัยเสริมอยู่รอบด้ำน (2) 
ควำมสำมำรถในกำรผลิตสื่อสร้ำงสรรค์ (Create Media Products) โดย (ก) มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรใช้
สื่ออย่ำงสร้ำงสรรค์และเหมำะสมตำมคุณลักษณะเฉพำะของตัวสื่อประเภทนั้นๆ และ (ข) มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจต่อกำรใช้สื่อได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสนองต่อควำมแตกต่ำงในเชิงวัฒนธรรมอย่ำงรอบด้ำน ดั้งนั้น
แนวคิดเหล่ำส ำคัญและมีควำมจ ำเป็น ดังปรำกฏในงำนวิจัย เรื่อง “ยุทธศำสตร์โรงเรียนประชำรัฐกับกำร
บริหำรกำรศึกษำในยุคดิจิทัล” (นันทิพร ฉัตรแก้ว และคณะ, 2562) ที่เสนอว่า  “เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา ขั้นพื้นฐาน พัฒนาผู้สอน ผู้บริหาร รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
โรงเรียน รวมถึงการบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล” หรือในงำนวิจัยเรื่อง “ห้องสมุดโรงเรียนกับพื้นที่
สร้างสรรค์:แหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” (นิโลบล วิมลสิทธิชัย, 2562) ที่เสนอว่ำ 
“แหล่งการเรียนรู้มีความส าคัญและจ าเป็นเพ่ือส่งเสริมการอ่าน และเทคโนโลยีการศึกษามีบทบาทส าคัญใน
การปฏิรูปและพัฒนาการปรับโครงสร้างของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0….ปฏิรูปหรือ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี ฉะนั้น เด็กไทยควรได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อดึงศักยภาพ 
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับนานาประเทศ..”  

9. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and 
ICT Literacy) ในควำมหมำยนี้ แนวคิดที่เกิดขึ้นจะต้องตระหนักและให้ควำมส ำคัญกันต่อไป ก็คือกำร
เรียนรู้ หรือกำรแสวงหำควำมรู้ภำยใต้พัฒนำกำรของเทคโนโลยี ที่จะเป็นเครื่องมือหรือเครื่องอ ำนวยควำม
สะดวกอันจะพึงเกิดขึ้น ดังที่ปรำกฏเป็นแนวคิดของ ชัชชัย คุ้มทวีพร (2562) ในวิจัยเรื่อง นวัตกรรมกำร
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เรียนรู้: กำรศึกษำที่พลิกผันด้วยกำรปฏิวัติดิจิทัล ที่สะท้อนคิดต่อแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในแนวทำง
ดังกล่ำวไว้ว่ำ   

“การปฏิวัติดิจิทัลที่ผ่านมากว่า 3 ทศวรรษได้สร้างความพลิกผันให้กับวงการต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับวงการศึกษาท าให้เกิด (1) “ความเป็นประชาธิปไตยของความรู้” (2) คนรุ่น 
Homo Digitalus, Homo Interneticus หรือ “ชนพื้นเมืองดิจิทัล” และ (3) “ทุนนิยม
เร่งด่วน” ที่ต้องการ “คนงานความรู้” ความเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้การศึกษาแบบเดิมได้รับ
ผลกระทบอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่ การศึกษาใหม่ต้องใช้สื่อการสอนที่
หลากหลายโดยอาศัย “ศาสตร์การสอนการรู้ความแบบพหุลักษณ์” ซึ่งเน้น “กระบวนการ
ความรู้” ที่มี 4 ขั้นคือ (1) การมีประสบการณ์หรือปฏิบัติการในบริบท (2) การสร้างแนวคิด 
ประกอบด้วยการเรียกชื่อ และการสร้างมโนทัศน์ (3) การสร้างกรอบที่มีวิจารณญาณ 
ประกอบด้วย การวิเคราะห์ “หน้าที่” และ การวิเคราะห์ “แนววิจารณ์” (4) การประยุกต์ใช้
หรือการสร้างความเปลี่ยนแปลง อาจสรุปว่า การศึกษาใหม่มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเป็นผู้
เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์สังคมหรือชุมชุนวิชาชีพให้ดีขึ้น และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
การศึกษาใหม่จึงเน้นการวัดและประเมินผลที่วัดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านตัวบุคคล 
ชุมชนการเรียนรู้ (ทักษะแบบยืดหยุ่นและความเป็นมืออาชีพ) และด้านสังคม (ความเป็น
ท้องถิ่นนิยมที่ประสานกับโลกาภิวัตน์) และรายงานในรูป “แฟ้มรวมผลงาน” 

 

จำกแนวคิดดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นว่ำ ดิจิทัลหรือกำรเรียนรู้ในระบบออนไลน์ ที่สรรพสิ่งอยู่ใน
อำกำศหรือ Cloud ได้เข้ำมำแทนที่ผู้ที่ผลิตเนื้อหำสำระได้มำก กำรออกแบบกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบ Cloud 
จะกลำยเป็นช่องทำงหรือกำรจัดสรรค์กำรเรียนรู้ได้อย่ำงเหมำะสมและเป็นประโยชน์รวมทั้งสอดคล้องกับ
ควำมจริงที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่ปรำกฏในงำนของ มำนะ สินธุวงษำนนท์ (2562) ใน
บทควำมที่ค้นคว้ำไว้ เรื่อง “คุณภาพชีวิตของผู้เรียนกับการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” ที่สะท้อนคิดให้
ข้อมูลไว้ว่ำ   

“คุณภาพชีวิตของผู้เรียน (Quality of Life) กับการจัดการเรียนรู้ (Learning Management) 
ในยุคดิจิทัล (Digital Age) ซึ่งความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล มีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิตของผู้คนในสังคม วิถีชีวิตต้องปรับเปลี่ยนไปตามบริบทแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ฉับพลัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน ที่ต้องมีการปรับตัวให้รู้ เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี สามารถด ารงชีวิตอยู่ในโลก
ยุคดิจิทัลได้อย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนเพื่อให้สามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น 
ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมทันสมัย ทันต่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาทักษะทางด้านการแก้ปัญหา การพัฒนาให้ผู้เรียน
มีทักษะชีวิต มีทักษะความเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิด
สร้างสรรค์และสรรสร้างนวัตกรรม การเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยี การพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร การรู้เท่าทันสื่อ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับความ
แตกต่างทางด้านวัฒนธรรมและความคิดเห็น การพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม การพัฒนา
ทักษะอาชีพ การพัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การเขียนและการคิดค านวณ การวางแผน
จัดสรรเวลาหรือการบริหารเวลาให้เหมาะสมส าหรับการใช้ชีวิต การเรียน การท างาน การ
พัฒนาผู้เรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ
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และทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้เรียน ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีความสุขตามศักยภาพของตนเอง ทั้งนี้
คุณภาพชีวิตของผู้เรียนมีอิทธิพลส่งผลต่อการเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาโดยตรง” 

 
ภำยใต้แนวคิดและทักษะในเรื่องทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร

สื่อสำร งำนวิจัยจ ำนวนมำกสะท้อนผลกำรศึกษำ ที่ชี้ให้เห็นควำมส ำคัญดังกล่ำวดังปรำกฏในงำนวิจัยของ 
จริยำ พิชัยค ำ (2559) เรื่อง “ทักษะกำรเรียนรู้และนวัตกรรมพัฒนำได้ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้แบบโครงงำน
เป็นฐำน” งำนวิจัยของ นันทพร รอดผล และเอกชัย ภูมิระรื่น (2559)  เรื่อง SSCS: กระบวนกำรทำง
วิทยำศำสตร์สู่เส้นทำงสังคมศำสตร์ งำนวิจัยของ วัชระ จตุพร (2561) เรื่อง โรงเรียนทำงเลือกกับกำร
จัดกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21 งำนวิจัยของ พระศักดิ์ดำ อคฺคปญฺโญ และคณะ (2563) 
เรื่อง กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวพุทธศำสตร์ในศตวรรษที่ 21 งำนวิจัยของ สิริภักตร์ ศิริโท, รัตติญำ ละเต็บ
ซัน และวิวัฒน์ กิตติพงศ์โกศล (2560, 159-177) เรื่อง ควำมเป็นองค์กรนวัตกรรมของสถำบันอุดมศึกษำใน
ประเทศไทย และงำนวิจัยของ พร้อมภัค บึงบัว (2020)  เรื่อง กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษำ
เพื่อส่งเสริมทักษะด้ำนกำรเรียนรู้และนวัตกรรมส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำที่สะท้อนคิดและให้
ควำมส ำคัญว่ำ ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร เป็นควำมจ ำเป็นและ
ส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ในยุค New Normal และในยุคสมัยของกำรเปลี่ยนผ่ำนในยุคดิจิทัลและต่อๆ ไปด้วย  

10. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills)  ทักษะชีวิตและ
อำชีพในวันนี้ ต้องกำรมำกไปกว่ำทักษะกำรคิด และควำมรู้ด้ำนเนื้อหำ ควำมสำมำรถที่จะน ำพำชีวิตและ
อำชีพที่สลับซับซ้อนในยุคแห่งข้อมูลข่ำวสำรที่มีกำรแข่งขันระดับโลก ต้องอำศัยควำมตั้งใจในกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนชีวิตและอำชีพอย่ำงเพียงพอ (The Partnership for 21st Century Learning, 2015) 
ประกอบด้วย ความยืนหยุ่น และการปรับตัว (Flexibility and Adaptability) การปรับตัว (Adapt 
to Change) ปรับไปตำมบทบำท งำน ควำมรับผิดชอบ ตำรำง และสภำพแวดล้อม ท ำงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพในสภำพที่คลุมเครือ ล ำดับควำมส ำคัญเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ความยืดหยุ่น (Flexible) ให้
ข้อเสนอแนะอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดูแลด้วยทัศนคติเชิงบวกต่อค ำยกย่อง ควำมล้มเหลว และค ำวิจำรณ์ การ
ริเริ่ม และน าพาตนเอง (Initiative and Self-direction) บริหารจัดการเป้าหมาย และเวลา 
(Manage Goals and Time) ตั้งเปาำเกณฑ์ควำมส ำเร็จทั้งที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ จัดสมดุลทั้ง
เปาำหมำยระยะสั้น (Tactical) และระยะยำว (Strategic) จัดสรรเวลำและจัดกำรปริมำณงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ ท างานได้อย่างอิสระ (Work Independently) ตรวจสอบ ก ำหนด จัดควำมส ำคัญ และ 
ควำมสมบูรณ์ในงำน โดยปรำศจำกกำรควบคุมดูแลโดยตรง เป็นผู้เรียนที่น าพาตนเอง (Be Self-
directed Learners) ข้ำมพ้นกำรเรียนรู้แบบพื้นฐำนของทักษะหรือหลักสูตร เพื่อที่จะส ำรวจและขยำย
กำรเรียนรู้ของตนเอง และสร้ำงโอกำสสู่กำรเป็นผู้เชี่ยวชำญ ริเริ่มระดับทักษะขั้นสูงเพื่อไปสู่ระดับมืออำชีพ 
มีพันธสัญญำในกำรเรียนด้วยกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) สะท้อนเชิงวิพำกษ์ต่อ
ประสบกำรณ์ในอดีตเพื่อเป็นข้อมูลให้กับพัฒนำกำรในอนำคต  

11. ทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย (Compassion) 
คุณธรรมจริยธรรมเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำคน ปัญหำของสังคมไทยที่ประสบพบเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิด
จำก “คน” ปัญหำเริ่มต้นที่ “คน” และมีผลกระทบถึง “คน “ กำรแก้ปัญหำสังคมไทยจึงต้องแก้ด้วย “กำร
พัฒนำคน” เพื่อให้คนมีปัญญำ มีควำมรู้มีคุณธรรมและมีทักษะในกำรแก้ปัญหำชีวิต ปัญหำจึงอยู่ที่ว่ำเรำจะ



12 
 

Copyright@lklomkul_Published on 12th July 2020 

 

พัฒนำคนอย่ำงไรเพื่อให้คนมีชีวิตที่ดีงำมสำมำรถใช้ควำมรู้และแก้ปัญหำได้ สร้ำงสรรค์ได้ ปฏิบัติต่อ
เทคโนโลยีอย่ำงถูกต้อง อยู่ในระบบกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจได้ บริโภคผลผลิตด้วยปัญญำ รู้อะไรดี อะไรชั่ว 
มีทัศนคติทำงจริยธรรมที่เหมำะสม ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่มีคุณธรรม กำรจัดกำรศึกษำคงต้องยึด
หลักส ำคัญคือ “ให้ควำมรู้คู่คุณธรรม” สังคมไทยจึงจะมีสมำชิกของสังคมที่เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่ง
ปรำกฏในงำนของ พระศักดิ์ดำ อคฺคปญฺโญ และคณะ (2563) กำรจัดกำรเรียนรู้ตำมแนวพุทธศำสตร์ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เสนอเป็นแนวคิดว่ำ  

“การสอนโดยครูจะต้องท าให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีเป้าหมายที่จะท าให้เด็กมี
ทักษะชีวิตและทักษะด้านไอทีเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งใหม่ที่ยังอยู่ใน
กระบวนการทดลอง สิ่งใหม่ที่น ามาปรับปรุงใหม่ทดลองใช้และเผยแพร่ นวัตกรรมทางด้านการ
เรียนการสอนแยกออกเป็น 2 ประเภท คือ นวัตกรรมประเภทผลิตภัณฑ์หรือสิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมประเภทรูปแบบ เทคนิค และวิธีการสอน นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมประเภท
เสริมสร้างคุณลักษณะของผู้เรียนด้านจิตพิสัย ได้แก่ ความมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
ความมีน้ าใจ การบริโภคด้วยปัญญาในวิถีไทย โดยครูต้องสอดแทรกเพื่อการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะด้านการเรียนรู้และคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ใช้สื่อที่หลากหลายใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ และสาระส าคัญในการด ารงชีวิตและการท างานโดยใช้หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสู่ความเป็นคน
ดี คนเก่ง และมีความสุขตามศักยภาพของผู้เรียนยุคใหม่ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญาตลอดจนการส่งเสริมการ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน รวมถึงการ
ปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียนด้วยจึงเป็นแนวทางส าคัญเพ่ือสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน
ยุคใหม่ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในด้านความรู้ ทักษะ ให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคม
ด้วยความสงบสุขและเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติสืบต่อไป” 

 ดังนั้น ควำมส ำคัญของทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตากรุณา มีระเบียบวินัย ที่
เนื่องด้วยศำสนำ ควำมเชื่อ เกณฑ์ทำงสังคมและจำรีต มีควำมส ำคัญและเป็นควำมจ ำเป็นต่อกำรจัดกำร
เรียนหรือกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ส ำหรับผู้เรียนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่มีควำมสมบูรณ์รับผิดชอบต่อส่วนรวม มี
วินัยเคำรพกฎ กติกำ กฎหมำย และเกณฑ์ทำงสังคมอันมีผลเป็นกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุขด้วย  
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  จำกภำพที่ 1 สะท้อนออกมำได้ว่ำกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่
ควรควำมเชื่อมโยงของแนวคิดของหลักสูตรที่สะท้อนกำรบูรณำกำรกำรสอนเนื้อหำสำระเฉพำะ 
(Pedagogical Content Knowledge : PCK ) และมีกำรหลอมรวมเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำกับกำรสอน
เนื้อหำสำระเฉพำะ (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ำรับ
กำรอบรมมีทักษะด้ำนกำรถ่ำยถอดให้ผู้เรียน มีทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ กำรเรียนรู้ 3R x 8C  
3R คือ Reading (อ่ำนออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) และ 8C ได้แก่ 
Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ และทักษะในกำร
แก้ปัญหำ)Creativity and Innovation (ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-cultural 
Understanding (ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรม ต่ำงกระบวนทัศน์) Collaboration, 
Teamwork and Leadership (ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีม และภำวะผู้น ำ) 
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศ และรู้เท่ำทัน
สื่อ) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร) 
Career and Learning Skills (ทักษะอำชีพ และทักษะกำรเรียนรู้) และทักษะด้ำนคุณธรรมจริยธรรม มี
ควำมเมตตำกรุณำ มีระเบียบวินัย (Compassion) เป็นเปาำหมำยของกำรพัฒนำกำรพัฒนำทักษะและ
ศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ที่ยังคงมีควำมจ ำเป็นและพัฒนำร่วมกันต่อไปภำยใต้วิถีของกำร
เปลี่ยนที่ก ำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 
 
 

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ
สื่อสาร (Computing 
and ICT Literacy)  

ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างาน

เป็นทีม และภาวะผู้น า 
(Collaboration, 
Teamwork and 

Leadership)   

ทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีความ
เมตตากรุณา มี
ระเบียบวินัย 

(Compassion)  

กำรพัฒนำทักษะและ
ศักยภำพกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียนยุคใหม่ ภำยใต้วิถี 

New Normal 

ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู้ 
(Career and 

Learning Skills)   

ทักษะด้านความ
ร่วมมือ การท างาน

เป็นทีม  
และภาวะผู้น า 

(Collaboration, 
Teamwork and 

Leadership)   

3R  
(1) ทักษะการอ่าน Reading (อ่านออก)   

(2) ทักษะการเขียน  (W)Riting (เขียนได้)  
(3) (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น) หมายถึง

การพัฒนาทักษะ เชิงนามธรรม   

ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม 
(Creativity and 

Innovation) 

ทักษะด้านการคิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
และทักษะในการ

แก้ปัญหา (Critical 
Thinking and 

Problem Solving) 

ทักษะด้านความเข้า
ใจความต่าง

วัฒนธรรม ต่าง
กระบวนทัศน์ 

(Cross-cultural 
Understanding) 

ภาพที่ 1 กำรพัฒนำทักษะและศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ (New Normal) 
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วิถี New Normal เป้าหมายเดิมกับการเรียนรู้ในวิธีการที่เปลี่ยนไป  
 กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ระหว่ำงที่เกิดขึ้นในปลำยปี 2562 จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่มี
ทิศทำงและวิธีกำรแก้ไขที่ชัดเจน ได้เข้ำมำเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในหลำกหลำยมิติของคนทั่วโลก ตั้งแต่กำร
ท ำงำน กำรรักษำสุขภำพ แม้แต่กำรศึกษำเองก็จะต้องเผชิญกับภำวะของกำรปรับตัวครั้งใหญ่  การเรียนรู้
แบบออนไลน์ในโปรแกรมปฏิบัติกำรต่ำง ๆ เช่น Zoom, Google Meet, MS Team เป็นต้น ก ำลังจะ
กลำยเป็นควำมปกติใหม่ของสังคมไทยมำกขึ้น ซึ่งการเรียนรู้แบบออนไลน์มิใช่เป็นเพียงกำรสอนผ่ำนดิจิทัล
แพลตฟอร์มเท่ำนั้น แต่กำรเรียนรู้วิถีใหม่นี้ยังมีอีกหลำยมิติให้เรำต้องท ำควำมเข้ำใจ กำรเปลี่ยนแปลงพื้นที่
กำรเรียนรู้เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันและนวัตกรรมที่สร้ำงสรรค์องค์ควำมรู้ 
เนื้อหำของกำรเรียนรู้ที่สะดวกยิ่งขึ้น ที่กำรเรียนกำรสอนเกิดขึ้นเพียงแค่ปลำยนิ้ว ท ำให้เรำสำมำรถเรียนรู้
ทุกเนื้อหำได้จำกทุกคน ทุกที่ ทุกเวลำ แม้ปฏิสัมพันธ์ของคุณครูและนักเรียนจะลดน้อยลงหรือหำยไป แต่สิ่ง
ที่มำแทนที่คือชุมชนแหง่กำรเรียนรู้ กำรแบ่งปันควำมรู้และกำรออกแบบกำรเรียนรู้ไปด้วยกัน พื้นที่เหล่ำนั้น
จำกเดิมอยู่ที่ห้องเรียน โรงเรียน มหำวิทยำลัย แต่พื้นที่แห่งกำรเรียนรู้ได้เปลี่ยนไปเป็นอยู่ในมือถือ ใน
คอมพิวเตอร์ และสัญญำณอินเตอร์เน็ตแทนที่ เรำอำจคุ้นเคยกับภำพห้องเรียนที่มีผู้เรียนจ ำนวนมำกรวมตัว
กัน ใช้หนังสือเหมือนกัน สื่อประกอบกำรสอนเหมือนกัน และมีวิธีกำรประเมินผลเหมือนกัน เพื่อไปสู่
เปาำหมำยเดียวกัน ในกำรเรียนรู้วิถีใหม่นั้น เปาำหมำยของกำรศึกษำอำจยังคงเดิม แต่ผู้เรียนสำมำรถใช้วิธีที่
แตกต่ำงในกำรไปให้ถึงจุดหมำยได้ เด็กบำงคนอำจเรียนรู้ได้เร็วกว่ำหำกได้ดูภำพหรือคลิปวิดีโอ แต่เด็กบำง
คนอำจชอบกำรฟังคุณครูบรรยำย เพรำะรูปแบบกำรเรียนรู้ของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เป็นต้น 
 ดังนั้น แนวทำงในกำรพัฒนำทักษะและศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่  วิธีกำรคือ
เปาำหมำยเดิมคือส่งเสริมกำรเรียนรู้ แต่วิธีกำรต้องเปลี่ยน หรือแนวทำงในกำรได้มำซึ่งควำมรู้ต้องเปลี่ยน 
นับเป็นโจทย์ของนักจัดกำรศึกษำ หรือผู้ก ำหนดนโยบำยทำงกำรศึกษำว่ำกำรจัดกำรศึกษำควรไปทิศทำงใด 
หรือควรมุ่งตรงไปในแนวทำงใด ภำยหลังสถำนกำรณ์โควิด-19 สถำนกำรณ์ของโลกจะเปลี่ยนแปลงไป ทั้ง
ในด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำ และกำรด ำเนินชีวิต วิถีใหม่ภำยใต้วิถีเดิม หรือ
แนวทำงใหม่ภำยใต้ปรำกฏกำรณ์ของกำรด ำเนินชีวิตจะยังคงเป็นแบบเดิม ก ำลังเกิดขึ้น ดังนั้น ในภำพรวม
ของกำรจัดกำรศึกษำหรือกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพผู้เรียน จึงต้องให้ควำมส ำคัญกับแนวคิดภำยใต้กำร
เรียนรู้ที่เน้นกำรเรียนรู้เป็นส ำคัญ ซึ่งในงำนของวิชัย วงษ์ใหญ่ และมำรุต พัฒผล (2563) ใน 3 ประเด็น
เรื่องที่น ำเสนอต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำผู้เรียน อำทิ (1) การออกแบบการเรียนรู้ ใน New 
Normal ที่ “เสนอแนวคิดและแนวทำง กำรออกแบบกำรเรียนรู้ที่มีลักษณะเปิดพ้ืนที่กำรเรียนรู้ (Learning 
space) ให้ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้เชิงลึกและเห็นคุณค่ำแท้ของกำรเรียนรู้ ซึ่งจะเป็น New 
Normal ของกำรเรียนรู้ในอนำคต” (2) New Normal ทางการเรียนรู้ ที่เสนอว่า “กำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สภำพ New Normal ที่ผู้เรียนใช้ช่องทำง และพื้นที่กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยตำมธรรมชำติและควำม
ต้องกำรของผู้เรียนรำยบุคคล” (3) การประเมินการเรียนรู้ใน New Normal ที่ผู้ศึกษำได้เสนอว่ำ 
“แนวคิดและแนวทำงกำรประเมินกำรเรียนรู้ในลักษณะกำรประเมินตนเองเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้ (Self-
Assessment for Improvement) ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งกำรเรียนรู้ได้ในระยะยำว” ซึ่งใน
ประเด็นทั้งหมดทีน่ ำมำเชื่อมโยงย้อนกลับไปหำกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต กำรเรียนรู้ที่มีเปาำหมำยเป็นกำรพัฒนำ
เชิงปัจเจก พัฒนำเชิงบุคคล เรียนแล้วท ำให้ชีวิตขับเคลื่อนไปอย่ำงสมดุล และที่ส ำคัญคุณธรรมกำรด ำเนิน
ชีวิตถึงจะเปลี่ยนอย่ำงไร สิ่งเหล่ำนี้ยังเป็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำกำรศึกษำระหว่ำง
ผู้เรียนและผู้ออกแบบกำรเรียนรู้อยู่เช่นเดิม 
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ภาพที่ 2 วิถี New Normal ที่กำรศึกษำไม่ได้อยู่ในช้ันเรียน โรงเรียน มหำวิทยำลัย แต่อยู่ทุกที่ ทุกเวลำ  
            ภำยใต้เปาำหมำยกำรเรียนเพื่อรู้ยังคงเดิมแต่วิธีกำรเปลี่ยนไป (ภำพ: ผู้เขียน) 
 
บทสรุป  
 กำรพัฒนำทักษะและศักยภำพกำรเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ภำยใต้วิถี New Normal  ควำม
จ ำเป็นทั้งในส่วนของกำรออกแบบกำรเรียนรู้ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ และกำรประเมินสิ่งที่เป็นกำรเรียนรู้ยัง
มีควำมจ ำเป็นและเป็นกำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำทักษะของผู้เรียนให้เป็นกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นกำร
เรียนรู้ที่ไม่จ ำกัดด้วยช่วงเวลำของชีวิต เป็นกำรเรียนรู้ที่มีเปาำหมำยเป็นกำรด ำเนินชีวิต ที่ต้องรู้ทั้งในด้ำน
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และกำรด ำเนินชีวิต ต้องรู้เทคโนโลยี รู้จักกำรปรับตัว และ
พัฒนำกำรเรียนรู้เหล่ำนี้ให้เป็นทักษะในกำรด ำเนินชีวิต เป็นทักษะในกำรปรับเปลี่ยนกำรใช้ชีวิตภำยใต้
สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่เหมือนเดิม หรือปรับไปตำมสถำนกำรณ์ โดยกำรเรียนรู้หรือวิธีกำรพัฒนำ
ผู้เรียนภำยใต้ 3Rx8C อันเป็นกำรพัฒนำทักษะผู้เรียนในศตวรรรษที่ 21 และ 22 ต่อไป ทั้งยังเป็นกำร
เรียนรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรพัฒนำคน พัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ทำงกำรศึกษำให้เป็นตำมเปาำประสงค์ด้วย และที่
ส ำคัญจะพัฒนำและให้ควำมส ำคัญของมนุษย์ในฐำนะที่เป็นประชำคมหรือเป็นสัตว์สังคม จริยธรรมทำง
สังคม จริยธรรมทำงศำสนำ และคุณธรรม ที่เป็นควำมส ำคัญและเป็นควำมจ ำเป็นเพื่อคัดกรอง และสร้ำง
มำตรฐำนทำงสังคมเพื่อกำรอยู่ร่วมกันของสมำชิกในสังคมทุกช่วงชั้น ทุกช่วงวัยให้อยู่ร่วมกันอย่ำงสันติสุข
ภำยใต้วิถีที่เปลี่ยนแปลงมำตลอด และจะเปลี่ยนแปลงไปในวิถีแห่ง New Normal และ Digital Age ยุค 
Disruptive หรืออื่นใดที่ก ำลังเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในปัจจุบันและต่อไปอย่ำงมิรู้จบในอนำคต ทั้งหมดเป็น
ปรำกฏกำรณร์่วมที่เรำจะต้องออกแบบเพื่อรองรับอนำคตต่อไป  
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