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การพฒันาทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 

สังคมไทยในศตวรรษท่ี 20   มีการสอนก่อน

อุดมศึกษาเนน้การใชข้อ้มูลท่ีย่อยมาแลว้ เพ่ือฝึกความ

คล่องแคล่วในการแกปั้ญหาท่ีจ าเจมากกว่าการคดักรอง

ข้อมูลภายใต้ระบบอนัซับซ้อน เพ่ือพฒันาทักษะการ

แก้ปัญหาท่ียากข้ึน ความรู้ท่ีแยกจากทักษะ และถูก

น าเสนอราวกบัเป็นสัจธรรมแทนท่ีจะเป็นความกระจ่าง

จากการคน้พบหรือการสรรค์สร้างส่งผลให้นกัเรียนท า

ไดแ้ค่เรียนรู้ขอ้มูลแทนท่ีจะเรียนรู้วิธีขยายความเขา้ใจ

ของตนให้ไกลกว่าข้อมูลท่ีซึมซับเข้ามา การสอนใน

ศตวรรษท่ี 20 น าเสนอทักษะการแก้ปัญหาในแบบ

นามธรรมโดยตดัการประยุกต์ใชอ้อกไป การน าความรู้

ไปใชใ้นสถานการณ์จริงจึงเป็นเร่ืองยาก เป้าหมายสูงสุด

ของการศึกษาในศตวรรษท่ี 20   จึงเป็นเพียงการเรียนรู้

วิธีแกไ้ขปัญหาซ ้ าซากท่ีใชไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ ไม่ได้

เรียนรู้เพ่ือพฒันาวิธีการตดัสินใจอย่างผูเ้ช่ียวชาญไม่อาจ

ใชว้ิธีการมาตรฐานได ้การสอนในศตวรรษท่ี 20   ใหเ้วลา

เพียงนอ้ยนิดกบัการสร้างสมรรถนะในการตีความแบบ

กลุ่ม ( group interpretation )  มีการต่อรองความหมาย

ร่วมกนั (negotiation  of shared meaning)  หรือการหาทาง

ออกร่วมกนั ( co-construction of problem resolution ) 

ทกัษะการส่ือสารท่ีเนน้ก็เป็นแค่ทกัษะการน าเสนอขั้น

พ้ืนฐาน ไม่ได้เน้นความสามารถท่ีให้ผูเ้รียนเข้าไปมี

ปฏิสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบเพ่ือแสดงมุมมองท่ีผูฟั้งไม่

คุน้เคย  เพราะใคร  ๆต่างเห็นการส่ือสารแบบเจอกนัซ่ึงๆ

หนา้ คือมาตรฐานอนัสูงส่ง นกัเรียนจึงไม่ค่อยไดพ้ฒันา

ทกัษะในการติดต่อผา่นส่ือกลางและการท างานร่วมกนั 

 

 

ผ่านโลกเสมือนมีการเรียนรู้ในลกัษณะของการยึด

เวลาเป็นหลกัและจะมีการเนน้การจดจ าขอ้เท็จจริงมีการ

เนน้ความรู้ ความเขา้ใจและการประยุกต์ ซ่ึงเป็นทกัษะ

การเรียนรู้ขั้นต ่าครูจะเป็นศูนยก์ลางของความสนใจและ

ถ่ายทอดสารสนเทศนักเรียนจะมีเสรีภาพน้อยในการท่ี

สามารถท่ีจะน าเสนอความคิดและมีการตีกรอบทางดา้น

ความคิด  ( วรพจน์  วงศ์กิจรุ่งเรือง และ อธิป จิตตฤกษ ์

,2554, 114-115 ) 

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20  ยึดครูเป็นศูนยก์ลาง 

เรียนโดดเด่ียวในห้องเรียน หลักสูตรแบบแยกส่วน

ท่องจ า  ยึดเวลาเป็นฐาน ( time – based )  การเรียนรู้จะ

เป็นลกัษณะของการท่องจ าขอ้เท็จจริงท่ีแปลกแยกจาก

ชีวิตจริง  ให้ความส าคญักบัต ารามากกว่าการเรียนรู้จริง 

และในการสอนไม่มีการจูงใจนกัเรียน( วิโรจน ์สารรัตนะ

,  2556, 105-106 )  ซ่ึงจะมีความแตกต่างจากศตวรรษท่ี 21   

(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556 , 106 )         ในศตวรรษท่ี 21  

โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  อันสืบ

เน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือเช่ือมโยงขอ้มูลต่าง 

ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการ

ปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 

ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสังคมอย่างทัว่ถึง  ครูจึง

ต้องมีความต่ืนตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการ

เรียนรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะ

ส าหรับการออกไปด ารงชีวิตในโลกในศตวรรษท่ี 21 

ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษท่ี 20 และ 19  โดยทกัษะ
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แห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีส าคญัท่ีสุด คือ ทกัษะการเรียนรู้ 

(Learning Skill)  ส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงการ

จดัการเรียนรู้เพ่ือใหเ้ดก็ในศตวรรษท่ี 21 น้ี  มีความรู้ 

ความสามารถ และทกัษะจ าเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการ

ปฏิรูปเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ท่ีเป็น

ปัจจัยสนับสนุนท่ีจะท าให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว  

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 (21st Century Skills) 

(วิจารณ์ พานิช ,2555, 16-21) ไดก้ล่าวถึงทกัษะเพ่ือ

การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 ดงัน้ี  สาระวิชาหลกั 

(Core Subjects) ประกอบดว้ย  ภาษาแม่ และภาษา

ส าคญัของโลก,ศิลปะ,คณิตศาสตร์,  การปกครอง

และหนา้ท่ีพลเมือง,  เศรษฐศาสตร์,  วิทยาศาสตร์,  

ภูมิศาสตร์  และประวติัศาสตร์  โดยวิชาแกนหลกัน้ี

จะน ามา สู่การก าหนดเ ป็นกรอบแนวคิดและ

ยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเน้ือหา

เชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อ

ส าหรับศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเขา้ใจใน

เน้ือหาวิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่ง

ศตวรรษท่ี 21 เขา้ไปในทุกวิชาแกนหลกั ดงัน้ี 

 1.  ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21  ประกอบด้วย 

ความรู้เก่ียวกบัโลก (Global Awareness),  ความรู้

เก่ียวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็น

ผูป้ระกอบการ (Financial, Economics, Business and 

Entrepreneurial Literacy),  ความรู้ดา้นการเป็น

พลเมืองท่ีดี (Civic Literacy),  ความรู้ดา้นสุขภาพ 

(Health Literacy),ความ รู้ด้าน ส่ิงแวดล้อม 

(Environmental Literacy) 

2.  ทกัษะดา้นการเรียนรู้และนวตักรรม  จะเป็น

ตัวก าหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการ

ท างานท่ีมีความซับซ้อนมากข้ึนในปัจจุบัน ได้แก่  

ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค,์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และการแกปั้ญหา  และการส่ือสารและการร่วมมือ 

3.  ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี  

เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัมีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่าน

ทางส่ือและเทคโนโลยีมากมาย  ผู ้เรียนจึงต้องมี

ความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมี

วิจารณญาณและปฏิบติังานไดห้ลากหลาย โดยอาศยั

ความรู้ในหลายด้าน ดงัน้ี  ความรู้ดา้นสารสนเทศ,  

ความรู้เก่ียวกบัส่ือ, ความรู้ดา้นเทคโนโลยี 

4.  ทกัษะดา้นชีวิตและอาชีพ  ในการด ารงชีวิต

และท างานในยุคปัจจุบันให้ประสบความส าเร็จ 

นกัเรียนจะตอ้งพฒันาทกัษะชีวิตท่ีส าคญั  ดงัต่อไปน้ี  

ความยืดหยุ่นและการปรับตวั, การริเร่ิมสร้างสรรค์

และเป็นตวัของตวัเอง,  ทกัษะสังคมและสังคมขา้ม

วฒันธรรม,  การเป็นผูส้ร้างหรือผูผ้ลิต(Productivity)  

ความรับผิดชอบเช่ือถือได ้(Accountability)  ภาวะ

ผูน้ า  และความรับผิดชอบ(Responsibility)                      

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ , พ..ศ . 2542 ( ท่ี

แกไ้ขเพ่ิมเติม พ. ศ 2545 ) ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัความมุ่ง

หมายของการจดัการศึกษาในมาตรา 6 ไวว้่า “ การจดัการ

ศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี

สมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้  และ

คุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต 

สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสุข”   การพฒันา

ผูเ้รียนเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพดว้ยกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
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ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอด

ความรู้  การฝึก  การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม  

การสร้างสรรค์จรรโลง  ความกา้วหนา้ทางวิชาการ  การ

สร้างองคค์วามรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดลอ้ม  สงัคม

การเรียนรู้ และปัจจัยแก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองตลอดชีวิต  (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ, 

พ..ศ   2553 )   การท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตาม

วตัถุประสงคด์งักล่าว  ตอ้งอาศยัครูผูส้อนท่ีมีทกัษะใน

การจดัการเรียนรู้ มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง  โดยเฉพาะใน

ยคุศตวรรษท่ี 21  เป็นทกัษะแห่งอนาคตท่ีครูควรมีทกัษะ

และคุณลักษณะท่ีรองรับเข้าถึง เพ่ือสร้างนวตักรรม

บริหารจดัการชั้นเรียนแนวใหม่อย่างต่อเน่ืองและยัง่ยืน  

สอดคลอ้งหลกัการจดัการศึกษาตาม มาตรา  22 ท่ีวา่   การ

จดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่ าผู ้เ รี ยนมี

ความส าคญัท่ีสุด  กระบวนการจดันกัศึกษาตอ้งส่งเสริม

ใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ  

ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นยุคท่ีโลกมีความเจริญกา้วหน้าอย่าง

รวดเร็ว อนัสืบเน่ืองมาจากการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือเช่ือมโยง

ขอ้มูลต่างๆของทุกภูมิภาคของโลกเขา้ดว้ยกนั  กระแส

การปรับเปล่ียนทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21  

ส่งผลต่อวิถีการด ารงชีพของสงัคมอยา่งทัว่ถึง  ครูจึงตอ้ง

มีการต่ืนตวัและเตรียมความพร้อมในการจดัการเรียนรู้

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียม

ความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะส าหรับการออกไป

ด ารงชีวิตในโลกศตวรรษท่ี 21  ท่ีเปล่ียนไปจากศตวรรษ

ท่ี 20    (ไวน์เบอร์เกอร์ ,  อา้งในวรพจน์  วงศ์กิจ

รุ่งเรืองและอธิป  จิตฤกษ ์, 2554 , 114 )  กล่าวว่า  

การท่ีผลสัมฤทธ์ิต ่ าเกิดจากการเรียนการสอนใน

ศตวรรษท่ี  20   ดงันั้น การท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิ   

ตอ้งอาศยัครูผูส้อนท่ีมีทกัษะในการจดัการเรียนรู้  มี

เจตคติต่อวิชาชีพครูท่ีดี  มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง  

โดยเฉพาะในยุคศตวรรษท่ี  21  เป็นทักษะแห่ง

อนาคตใหม่ท่ีครูตอ้งเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้  มี

ทักษะและคุณลักษณะท่ีรองรับเข้าถึงเพ่ือสร้าง

นวตักรรมบริหารจดัการชั้นเรียนแนวใหม่  ในอนัท่ี

จะพฒันาผูเ้รียนให้เป็นเยาวชนในยุคใหม่ได้อย่าง

ต่อเน่ืองและยัง่ยืน  และในขณะน้ี 

โรงเรียนเอกชนเป็นองค์กรทางการศึกษาท่ี มี

หนา้ท่ีในการจดัการศึกษา  ภายใตก้ารก ากบัดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช)   โรงเรียน เอกชนสามารถแบ่งเบาภาระของรัฐ

ในเ ร่ืองการจัดการศึกษาให้ เ ยาวชน  ซ่ึ ง มีทั้ ง

การศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน  ท าใหรั้ฐสามารถประหยดัเงินงบประมาณ

ในกรลงทุนดา้นการศึกษาไดเ้ป็นจ านวนมาก  อีกทั้ง

โรงเรียนเอกชนยงัสามารถส่งเสริมเสรีภาพด้าน

การศึกษา  คือ ช่วยให้ผู ้ปกครองและนักเรียนมี

โอกาสในการ เ ลือกสถานศึกษามากแห่ ง ข้ึน  

โดย เฉพาะโรง เ รียนเอกชนท่ี ดี มี คุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาสูง  อีกทั้งเป็นคู่แข่งกบัโรงเรียน

ของรัฐ  จึงเป็นการกระตุน้ให้มีการพฒันาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาสูงข้ึน  และยงัเป็นการขจดั

หรือลดการผูกขาดในการจดัการศึกษา (ส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2558:

ออนไลน)์    

(สุวิทย ์เมษินทรีย,์ 2555:ออนไลน)์  กล่าวว่า  ใน

การจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในปัจจุบนั  ตอ้ง

ให้ความส าคญัถึงประเด็นการเปล่ียนแปลงของโลก



4 

ในศตวรรษท่ี 21  กับความเ ช่ือมโยงมา สู่ภาค

การศึกษา (Education) ว่า  โรงเรียนจะสอนให้เด็ก

รู้จักการปลดล็อกข้อจ ากัดได้อย่างไร  รวมถึงการ

บริหารงานภายใต้ความขดัแยง้ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนใน

สังคม  โดยไม่ไดเ้ปล่ียนความรู้ของเด็ก  แต่เป็นการ

คน้ศกัยภาพของตวัเด็กออกมา  และสร้างให้เขาเป็น

คนท่ีมีตวัตนในสังคมและมีหัวใจของความเป็นคน

ด้วย  นอกจากนั้น  คนยุคน้ียงัต้องเผชิญกับความ

ขดัแยง้ในตวัเอง  เพราะโลกปัจจุบนัอิสระมากข้ึน แต่

ขณะเดียวกันยังต้องมีการพ่ึงพาอาศัยกัน คนจะ

สับสนว่าควรจะท าเพ่ือตนเองหรือค านึงถึงส่วนรวม

ก่ อน  ค รู จ ะ มี วิ ธี ก า ร ส อนอ ย่ า ง ไ ร ใ ห้ เ ด็ ก มี

ความสามารถในการสร้างความสมดุลทางความคิด

ระหว่างสองส่ิงน้ี  ดงันั้นครูจึงตอ้งมีความต่ืนตวัและ

เตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเตรียมความ

พร้อมให้นัก เ รียนมีทักษะส าหรับการออกไป

ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21    

      

      บรรณานุกรม 

        กระทรวงศึกษาธิการ.(2555).  แผนพัฒนา    
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พ.ศ.   2555- 2559. สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน 

2558  จาก  http//www.moe.go.th.  
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คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ,  ส านักงาน. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม 

        แ ห่ ง ช า ติ ฉ บั บ ที่  11 ( พ . ศ . 2555-2559) .  

กรุงเทพฯ : 2555 
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