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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ และ 2) นาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผู้วิจัย
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึง
พ.ศ. 2557 โดยใช้แบบวิเคราะห์เ อกสาร และการสัมภาษณ์ด้ วยแบบสอบถามตามวิ ธีวิจัย แบบเดลฟายจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญจานวน 17 ท่ าน แล้ วนามาสรุ ป การได้ ฉั นทามติจากกลุ่ มผู้ เชี่ ย วชาญ และนาเสนอแนวโน้ มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยการตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้ ม
จากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า
1) ผลการวิ เ คราะห์ทั กษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั กศึ กษาผู้ ใ หญ่ พบว่ า ทั กษะการ
เรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั กศึ กษาผู้ ใ หญ่ ประกอบด้ วย (1.1) ทั กษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม คื อ มี
ความสามารถในการแสวงหาความรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (1.2) ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี คือ มีทักษะการรู้ การใช้ และการจัดการสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้เท่าทัน
และ (1.3) ทั ก ษะชี วิ ต และการท างาน คื อ มี ทั ก ษะในการปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คม และ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
2) แนวโน้มการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใ หญ่ ได้แก่ (2.1)
แนวโน้มด้านหลักการและนโยบาย คือ เน้นการเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของการศึกษาผู้ใหญ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (2.2) แนวโน้มด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการท างาน
(2.3) แนวโน้มด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ การส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง การปฏิบัติจริง การ
สร้างประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (2.4) แนวโน้มด้านการสนับสนุนและส่งเสริม คือ การสร้าง
เครือข่ายการเรีย นรู้จากทุ กภาคส่ วนในสั งคม ซึ่งผลการประเมินแนวโน้มการเสริมสร้ างทั กษะการเรี ย นรู้ ใ น
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The purposes of this research were to 1) analyze the learning skills in the 21st century
for adult learners and 2) propose trends in the enhancement of the 21 st century learning skills
for adult learners. The research instruments consisted of document analysis form and an indepth interview form. The data were collected from research document in Thailand and foreign
countries from 1997 to 2014 and were analyzed using content analysis and Delphi Technique
by seventeen experts, then conclusion were made on the consensus of seven qualified experts
to propose trends in the enhancement of the 21st century skills for adult learners. The research
findings were as follow:
1) The analysis results of the main learning skills in the 21 st century for adult learners
showed that the 21st century learning skills for adult learners included (1.1) the learning and
innovation skills: acquiring knowledge, self-directed learning for lifelong learners; (1.2) the
Information, media and technology skills: to use and manage media and information technology
literacy to outsmart; and (1.3) life and working skills: adaptability in line with social and
contextual environment changing rapidly.
2) Trends in the enhancement of the 21st century learning skills for adult learners
were (2.1) trends in principles and policies: focusing on adult education, promoting self-directed
learning for becoming lifelong learners; (2.2) trends in characteristics of the 21 st century learning
skills: learning and innovation skills, Information, media and technology skills, and life and
working skills; (2.3) trends in organizing learning processes: promoting self-directed learning,
action learning, and creating efficiently learning experience; and (2.4) trends in support and
promotion: building learning network from different sectors in the society. Moreover the results
of overall evaluation of trends in the enhancement of the 21 st century learning skills for adult
learners by qualified experts were in good level.
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การศึก ษานอกระบบโรงเรียน นางสาวธิดารัตน์ ศิริรัตน์ นางสาวอัง คณา ทั ศนเมธิน นายอัง ศุธร
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
ทางด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology) และมี ก ารเปลี่ย นแปลงเกิ ด ขึ้ นอยู่
ตลอดเวลา เมื่อต้องเผชิญหน้ากับปัญหาท้าทายต่างๆ ที่รออยู่ในอนาคต มนุษย์มองเห็นคุณค่าอัน
อเนกอนันต์ของการศึกษา เพื่อนาไปสู่การมีชีวิตที่ดีขึ้นในศตวรรษใหม่ เนื่องจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามามีอิทธิพลต่อการทางานในทุกด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
ธุรกิจ สังคม กฎหมาย การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และส่งผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
การท างานร่วมกั น ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และจิต วิญญาณของประชาชนทั่วโลก ในวงการ
ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดังกล่ าว ก่อให้เกิดปัญหาการเผชิญ กับกองข้อมูลมหาศาล ซึ่งไม่
สามารถจัดการกับข้อ มูลเหล่านั้นและใช้ข้อมูลเหล่ านั้นให้เกิดประโยชน์ได้ การเปลี่ยนแปลงและ
ปัญหาชุดใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ทาให้มนุษย์จาเป็นต้องปรับตัวเพื่อการดารงอยู่อย่างมีคุณภาพ จึงทาให้เกิด
ความจาเป็นในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใหม่ และทักษะชีวิตชุดใหม่ที่มีความแตกต่างไปจากเดิม
(ทิศนา แขมมณี, 2555) นอกจากนี้ Martin (2006) กล่าวว่า ปัจจุบันมนุษย์อยู่ในโลกาภิวัต น์ที่ไม่ มี
ความแน่นอน ทักษะเดิมๆ ที่มนุษย์มีและใช้ได้ผลในโลกยุคก่อนๆ ไม่สามารถใช้ได้ผลในยุคปัจจุบัน
และอนาคต มนุษย์ต้องเรียนรู้ทักษะใหม่เพื่อความอยู่รอดในสังคม
การรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงและความจาเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่จาเป็นสาหรับ
การเรียนรู้และการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นไปอย่างกว้างขวางในวงการต่างๆ โดยก่อนที่จะสิ้น
ศตวรรษที่ 20 ในช่วงท้ายทศวรรษได้มีการศึกษาในเรื่องศตวรรษที่ 21 กันอย่างแพร่หลาย เมื่อเข้าสู่
ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ความคิดและข้อเสนอดังกล่าวมีความชัดเจนขึ้น โดยประเทศที่ริเริม่ การเรียกร้อง
ให้เตรียมความพร้อมพลเมืองสาหรับศตวรรษที่ 21 คือ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเรียกร้องอย่างเป็น
ทางการในปี ค.ศ. 2009 เพื่อสะท้อนความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ของการเรียนรู้ที่จาเป็นในศตวรรษที่
21 การเคลื่อนไหวในเรื่อง ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) เกิดขึ้นจากภาคีเพื่อทักษะ
แห่ง ศตวรรษที่ 21 (The Partnership for the 21st Century Skills ) ซึ่ง ได้ท างานร่วมกั บ องค์ ก ร
ความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ สานักงานด้านการศึกษาของรัฐ
และสมาชิกขององค์กรต่างๆ เกือบ 40 องค์กร ในการพัฒนาเกี่ยวกับกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อให้สถาบันต่างๆ นาไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน โดยกรอบความคิดนี้
ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรชั้นนาด้านการศึกษา ประชาคมธุรกิจ และผู้กาหนดนโยบาย รวมไปถึง
ผู้ปกครอง ครู ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงอุดมศึกษา และองค์กรชุมชน (วรพจน์ วงค์กิจรุ่งเรือง และ
อธิป จิตตฤกษ์, 2554)
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ส่วนการเรียนรู้และการทาความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศตวรรษที่ 21 ในทวีปเอเชียนั้นยังมีไม่
มากนัก โดยประเทศที่มีการศึกษาเรื่องศตวรรษที่ 21 อย่างจริงจัง คือ ประเทศมาเลเซีย เห็นได้จาก
การนาเอาแนวคิดเรื่อ งศตวรรษที่ 21 ไปประกอบกั บทิศทางการพัฒนาในอนาคต (Vision 2020)
ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีประเทศบรูไน ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ที่ได้นาเอา
แนวคิดดัง กล่าวไปเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศ (ไพฑู ร ย์ สินลารัตน์ , 2557) ซึ่ง สรุปทักษะการ
เรียนรู้ที่จาเป็นในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (Bellanca and Brandt, 2010) ได้ดังนี้
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การมีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การสื่อสาร การ
ร่วมมือทางาน การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ไขปัญหา 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ได้แก่ ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ความรู้พื้นฐาน
ด้านสื่อ และ 3) ทั ก ษะชีวิตและการทางาน ได้แก่ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว
ทักษะทางสังคมและการเรียนรูข้ ้ามวัฒนธรรม การมีความคิดริเริ่มและการชี้นาตนเอง การเพิ่มผลผลิต
และความรู้รับ ผิด ความเป็นผู้นาและความรับ ผิดชอบ อีก ทั้ ง วิจ ารณ์ พานิช (2555) ได้ให้เหตุผล
สาคัญเกี่ยวกับ ความจาเป็นเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ ทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม เป็นทักษะพื้นฐานที่มนุษย์แห่งยุคศตวรรษที่ 21 ทุกคนต้องเรียน คนที่ไม่เรียนทักษะนี้จะ
เป็นคนที่ตามโลกไม่ทันและใช้ชีวิตลาบาก ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นทักษะในการ
เข้าถึงสารสนเทศอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถประเมินสารสนเทศอย่างลึกซึ้งรอบด้าน
อย่างรู้เท่าทัน และทักษะอาชีพและการทางาน เป็นทักษะที่ต้องการมากกว่าทักษะการคิดและความรู้
ในเนื้อหา เนื่องจากความสามารถในการใช้ชีวิตและการท างานมีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้
เหตุผลสาคัญเพื่อรองรับการเรียกร้องดังกล่าว Kay (2010) ได้ให้เหตุผลว่า โลกกาลังเปลี่ยนแปลงอัน
เนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรม
ผู้ที่มีความรู้และทักษะในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถปรั บตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ได้เท่านั้นที่จะประสบความสาเร็จได้ ดังนั้น ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สามารถช่วยให้บุคคลเรียนรู้และปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จาเป็นและหลากหลาย ส่งเสริม
ให้บุคคลมีทักษะการเรียนรู้ที่สาคัญในยุคปัจจุบัน
จากสภาวการณ์ของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่
21 การกาหนดยุทธศาสตร์และการสร้างความพร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทาให้
หลายประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร เกาหลีใต้ จีน
เวี ย ดนาม รวมถึ ง ประเทศไทย มี ม าตรการปฏิ รูป การศึก ษา เพื่ อ เตรีย มการเสริม ศัก ยภาพของ
ประชาชนทั้งด้านทักษะความรู้ ทัศนคติ ค่านิยม และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประชาชนทุกคน
มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น (วิทยากร เชียงกูล, 2552) เนื่องจากปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้
คนเผชิญการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายดังกล่าว คือ คุณภาพของการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คนให้มีคุณภาพ การศึกษาที่มีคุณภาพสามารถช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของมนุษย์ที่จะ
สร้างนวัตกรรมทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในศตวรรษ
ที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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สาหรับประเทศไทยมีแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาเริ่มมาแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุ ท ธศั ก ราช 2540 และหลัง มี ก ารประกาศใช้ รั ฐธรรมนูญ ฉบั บ นี้ ก็ ไ ด้ มี ร่า งพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้เป็นกรอบในการปฏิรูปการศึกษา โดยการปฏิรูป
การศึกษาในรอบทศวรรษแรก พ.ศ. 2542 – 2551 แม้ทุกภาคส่วนของสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนจะ
มี แ นวทางในการสนับ สนุน การจัด การศึ ก ษา แต่ ข้ อ เท็ จ จริง ที่ ป รากฏยั ง ไม่ ส ามารถยื นยั น ได้ถึง
ความสาเร็จของภารกิจด้านการขยายโอกาสและการส่งเสริมด้านการศึก ษา โดยการจัดการศึก ษา
มุ่งเน้นในเรื่องการแก้ไขกฎหมาย เป็นการบริหารตามกฎระเบียบมากกว่าการมุ่งผลสั มฤทธิ์และการ
เพิ่มประสิทธิผลของการศึกษาที่แท้จริง (วรากรณ์ สามโกเศศ และคณะ, 2553) และคนไทยได้รับ
การศึกษาในระดับต่างๆ เพียงร้อยละ 61 ซึ่งเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าประเทศคู่แข่งขันทางเศรษฐกิจ อาทิ
ประเทศเกาหลีใต้ สิงค์โปร์ และมาเลเซีย เด็กยากจน เร่ร่อน และพิการมีโอกาสได้รับการศึกษาน้อย
เด็กไทยยังเสียเปรียบเด็กในประเทศเพื่อนบ้านในเรื่องของการเข้ าถึงข้อมูล แหล่งความรู้ เนื่องจาก
ขาดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และขาดการมีส่วนร่วมในการจั ดการศึกษาจากทุกภาคส่วน
ของสังคม (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร, 2553) นอกจากนี้ยังมีผู้เรียนอีกจานวนไม่น้อยที่ออกจากระบบ
การศึกษากลางคัน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลออกกลางคันของผู้เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถึง 2553
พบว่าจานวนผู้เรียนออกกลางคันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยปีการศึกษา 2548 มีการ
ออกกลางคันจานวน 99,255 คน คิดเป็นร้อยละ 1.31 และปีการศึกษา 2550 มีการออกกลางคันมาก
ที่สุดถึง 122,130 คน คิดเป็นร้อยละ 1.68 ของผู้เรียนต้นปี (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 - 2559
กล่าวไว้ ว่า คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย แต่ยัง มี ปัญ หาด้านคุณภาพการศึกษาและ
สติปัญญาของเด็ก การพัฒนาที่ผ่านมาทาให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึก ษาเพิ่ม ขึ้น ระดับ
การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ในปี 2553 จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากรวัย 15
ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 8.2 ปี แต่ยังมีปัญหาคุณภาพการศึกษา โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลดลงจากร้อยละ 39.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 34.9 ในปี 2553 ต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ร้อยละ
55 (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลต่อ
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าเปิดโอกาสให้คนได้รับการศึกษาตลอดชีวิต ปัญหาเหล่านี้มี
โอกาสจะแก้ ไขได้ เนื่อ งจากคนมีโ อกาสในการเพิ่มพูนความรู้ตลอดเวลา อีก ทั้ ง การตระหนักใน
ความจ าเป็นที่ พลเมือ งของประเทศต้องปรับ ตัวให้ส ามารถอยู่รอดและอยู่ดีในภาวะวิก ฤตแห่งยุค
ศตวรรษที่ 21 นี้ ยังเกิดขึ้นประปรายในกลุ่มนักคิด นักวิชาการ นักการศึกษาและผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน
แต่การร่วมมือกันระหว่างภาคีสาขาวิชา และภาคส่วนต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อกาหนดกรอบ
ความคิดในการพัฒนาพลเมืองของประเทศร่วมกันยังไม่ปรากฏชัดเจน ซึ่งทักษะเหล่านี้ไม่ได้บรรจุไว้ใน
หลัก สูตรอย่างชัดเจน และไม่ มี การประเมิ นผลการเรียนรู้ในทัก ษะเหล่านี้อย่างเป็นระบบ ชัดเจน
รวมถึงการสอนหรือฝึกทักษะเหล่านี้ ขึ้น อยู่กับผู้สอนว่าจะเห็นความสาคัญและมีความรู้ความเข้าใจ
และความสามารถที่จะสอนหรือฝึกให้แก่ผู้เรียนเพียงใด และขึ้นกับความสามารถเฉพาะตัวของผู้เรียน
แต่ในศตวรรษที่ 21 นี้ การพัฒนาทักษะเหล่านี้เป็นงานที่ต้องมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาให้เกิดขึ้นในระดับที่
ต้องการ เนื่องจากเป็นทักษะที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเผชิญกับสถานการณ์โลกและปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ (ทิศนา แขมมณี, 2555)
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เมื่อการศึกษาของประเทศไทยยังมีคุณภาพต่ากว่าประเทศอื่นๆ (สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2553) ประสิทธิภาพของการผลิตก็จะด้อยกว่าประเทศอื่นๆ เนื่องจากในทศวรรษแรก
ของการปฏิรูปการศึกษานั้น ปัญหาวิกฤตทางการศึกษายังไม่ได้รับการแก้ไข ผลการจัดการศึกษายังไม่
ดีขึ้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีมาตรการเพื่อการปฏิรูป
การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส องขึ้ น ซึ่ ง การปฏิ รูป การศึ ก ษาในทศวรรษที่ ส อง พ.ศ. 2552 – 2561
ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ( The 21st Century of Learning)
ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ว่า การศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพโดย
เน้นประเด็นหลักสามประการ คือ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของคนไทย
โดยการพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม หลักสูตรและเนื้อหาภายใต้ระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เพื่อให้
ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของทุ กภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึก ษา (ส านัก งานเลขาธิการสภาการศึก ษา, 2552)
ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
บัญญัติไว้ว่า หลักการจัดการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน และให้ทุกภาคส่วน
ของสังคม มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อาจจัดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันโครงสร้าง
ทางการศึกษาของประเทศไทยพยายามจัดการศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน
โดยการขยายช่องทางการศึก ษาให้มี ความหลากหลาย เพื่อให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้ทุก ช่วงอายุ
ตลอดชีวิต นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้เสนอยุทธศาสตร์ของ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยได้สรุปว่า การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องสร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตให้มีค วามชัดเจน สร้างวัฒ นธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างเครือข่ายการเรียนรู้และ
กระจายแหล่งการเรียนรู้จากทุกส่วนของสังคม พัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
อย่างหลากหลาย พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และสื่อการสื่อสาร การประกันคุณภาพ
พัฒนารูปแบบกระบวนการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ
ในการส่ง เสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง ดัง ที่ พิณสุดา สิริธรัง ศรี (2552)
ได้ส รุป ว่า ภาพอนาคตของคนไทยและการศึก ษาไทยทุ ก คนต้องมี ความรู้ในสาระวิชาและงานที่
รับผิดชอบ มีความรู้เชิงสหวิทยาการ รู้ไกล รู้กว้าง มีความใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเรียนรู้ และแสวงหา
ความรู้อ ย่างต่อ เนื่อ งตลอดชีวิ ต มองการณ์ไกล และใช้ป ระโยชน์จ ากความคิดริเ ริ่ม สร้างส รรค์
สร้างนวัตกรรมและนาไปสู่เป้าหมายของอนาคตได้ ดังนั้น การให้ความสาคัญกับทักษะการเรียนรู้แห่ง
ศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills) เป็นเรื่องที่จาเป็นอย่างยิ่ง รวมไปถึงการที่ประเทศ
ไทยเป็นประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2558 ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
ในมิติต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง รวมทั้งด้านสังคมและวัฒนธรรม ทาให้มีการ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีความจาเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อ งตลอดชีวิต เพื่ อ พั ฒ นาและเพิ่ม คุณค่าให้กั บ ตนเองตลอดชีวิต (ส านัก งานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
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อย่างไรก็ ตามสาระสาคัญ ของการศึกษายุคใหม่ นัก การศึก ษา ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
ผู้สนใจคุณภาพของการศึก ษาทุก คนควรช่วยกันขับเคลื่อนการศึก ษาไทยออกไปจากแนวคิดเดิม ๆ
ระบบการศึกษาไทยจะต้องพัฒนามากกว่าที่ระบุในแผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง หากไม่
ทาหรือทาไม่สาเร็จ คนไทยยุคต่อไปจะเป็นคนที่ล้าหลังกว่าประเทศอื่นๆ เพื่อให้การศึกษาไทยบรรลุ
การเรียนรู้ทักษะสาหรับมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างแท้จริง (วิจารณ์ พานิช, 2555) เห็นได้ว่า
ปั จ จุ บั น เป้ า หมายของการจัด การศึ ก ษาให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเรี ย นรู้ต ลอดชี วิ ต ส าหรั บ ทุ ก คน
อย่างไรก็ตามในด้านการศึกษาตลอดชีวิต แม้จะมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทาให้มีเครื่องมือมาก
ขึ้น แต่ยังมีปัญหาการขาดเนื้อหาและวิธีการที่เหมาะสมที่จะทาให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่ควร อีกทั้งยัง
ขาดการปรับปรุงกฎระเบียบที่จะเอื้ออานวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ทาให้การศึกษาตลอด
ชีวิตยังไม่เป็นวิถีชีวิตของคนในชาติ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) นอกจากนี้ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ดาเนินการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต พ.ศ. 2557-2561 โดยได้กาหนดเป้าประสงค์การศึกษาภายใต้การพัฒนาคน
ในอนาคตทุกช่วงชีวิต มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพบริบทรอบด้านที่เปลี่ยนแปลงไปของ
โลกในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ใ นแต่ละช่วงชีวิต เพื่อให้การศึกษา
นาไปสู่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้มีความรู้ คุณลักษณะ สมรรถนะ และทักษะที่จาเป็นอย่างรอบ
ด้านทันกับโลกศตวรรษที่ 21 เนื่องจากการจัดการศึกษาที่ผ่านมายัง ไม่ประสบผลสาเร็จเท่าที่ ค วร
พบปัญ หามากมาย อาทิ ผู้เ รียนขาดทัก ษะสาคัญต่อการดารงชีวิต ขาดทั ก ษะชีวิตและทัก ษะการ
ท างาน มี ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษค่อ นข้างต่า แรงงานส่วนใหญ่ขาดทั กษะที่ จาเป็นในการปฏิบัติงาน
และไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2557) สอดคล้องกับในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559 ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรวัยเด็กลดน้อยลงในขณะที่ประชากร
วัยผู้ ใหญ่และวัยชรามี แนวโน้มสูง ขึ้น แต่มี ง านท าเพียงร้อยละ 38.2 ในปี พ.ศ. 2552 (ส านัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) ซึ่งประชากรเหล่านี้จาเป็นที่จะต้อง
ได้รับการศึกษาเพิ่มเติมตลอดชีวิต เพื่อจะได้ปรับตัวให้ทันกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
หากกล่าวโดยทั่วไปแล้วจานวนผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น (จินตนา สุจจานันท์ , 2556)
ดังนั้น การให้ความสาคัญกับการศึกษาผู้ใหญ่จึงเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนในสังคมควรร่วมกันพัฒ นา
เนื่องจากการศึกษาผู้ใหญ่มีความสาคัญเชื่อมโยงกันกับการศึกษาในระบบโรงเรียนในการสร้างคุณภาพ
ของประชาชนในประเทศ การขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนความซับซ้อนของ
ปัญหาที่เกิดขึ้น ทาให้การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ
รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยได้ตระหนักถึงความจาเป็นในการผลักดันกระบวนการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ยุทธศาสตร์ที่ดีและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตให้แก่
ประชาชนอย่างประสบผลสาเร็จ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ด้วยเหตุผลดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีจึงผ่านความเห็นชอบพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 เพื่อให้การจัดการศึกษาครอบคลุม และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทุกกลุ่มทั่วประเทศ
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หน่วยงานที่ มี บ ทบาทหน้าที่ จัดการศึก ษาส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ คือ ส านัก งานส่ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีหน้าที่ส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอด
ชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพที่
ยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสุขตามสภาพและมีความปลอดภัยในสังคม (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย , 2555) อีกทั้งยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ที่กล่าวว่า การส่งเสริมและการสนับสนุนการศึกษาดาเนินการ
เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒ นาศักยภาพกาลังคนและสังคม เพื่อให้
ผู้เ รียนได้รับความรู้และทั กษะพื้ นฐานในการแสวงหาความรู้ที่เ อื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ดัง นั้น
บทบาทภารกิจของสานักงานส่งเสริมการศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในฐานะผู้จัด
และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจะมีความสาคัญยิ่งขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2552) ได้ประกาศใช้
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553
โดยกาหนดให้จัดการศึ กษาที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่
เพื่อให้ ส ามารถปรับ ตัวอยู่ในสัง คมที่ มี ก ารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี ความรู้พื้นฐานส าหรับ การ
ดารงชีวิตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี ทั ก ษะการดาเนินชีวิตที่ดี มี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู้
สามารถกาหนดวิถีชีวิตของตนเองได้ สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการ
พัฒ นาตนเอง ครอบครัว ชุม ชม สัง คม และประเทศชาติ ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ได้จัด
การศึก ษาตามหลักสูตรการศึก ษานอกโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุท ธศัก ราช 2539
(กศน.ปวช.) ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติจริงที่บูรณาการกับวิถีชีวิตให้กับบุคคลและชุมชน
เพื่อการแก้ปัญหาการว่างงาน (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ,
2551) อีกทั้ง หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจัดให้บริ การแก่นักศึกษาผู้ใหญ่ ยังไม่มีการจัดการเรียนการสอนด้านการจัดการทั่วไป เป็น
เพียงหลักสูตรที่ใช้เวลาเรียนสั้ นๆ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาอาชีพ ประกอบอาชีพอิสระ และพัฒนา
ทั ก ษะฝี มื อ แรงงานเพื่ อ เข้าสู่ตลาดแรงงาน (จงจิต สกฤษศิล ป์ , 2551) นอกจากนี้ อภิร ดี กั นเดช
(2554) ได้กล่าวว่า นักศึกษาผู้ใหญ่จาเป็นต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ต่างๆ จึงเป็นเหตุให้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต้ องพัฒ นา
คุณภาพ รูปแบบและกระบวนการที่ทันสมัย เพื่อสร้างช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่ให้แสวงหาและสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเอง และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง อันนาไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน อย่างไรก็ตาม
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2554) แสดงทัศนะว่า สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ได้แสวงหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาผู้ใหญ่อย่างหลากหลาย
เช่น การศึกษาผู้ใหญ่ การศึกษาเทียบเท่า การศึกษาทางไกล ตลอดจนรูปแบบวิธีการอื่นๆ แต่ยั งมี
นักศึกษาผู้ใหญ่อีกไม่น้อย เป็นทั้งผู้ที่ไม่รู้หนังสือ และเป็นผู้ที่ขาดทักษะการแสวงหาความรู้
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การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จ และสัง คมในยุคศตวรรษที่ 21 ท าให้มี ก ารขยายตัว ทาง
เศรษฐกิจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น แรงงานที่มีคุณภาพจึงเป็นปัจจัยที่จาเป็นอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ การมีทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพที่สูง ขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพ
ให้กับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังที่ นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มุ่งหวังที่จะ
ให้นักศึกษาผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ การมีอาชีพ การมีความสามารถเชิงการแขงขันใน
ประชาคมอาเซียนอยางยั่ง ยืน การพัฒนาสมรรถนะในการเรียนรู และการแกปญหา พัฒนาอาชีพ
คุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา และการพัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อให
รูเทาทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอั ธยาศัย , 2557) ดัง นั้นส านัก งานส่ง เสริมการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจาเป็นต้องจัดการศึก ษาที่หลากหลาย เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาผู้ใหญ่ ให้สามารถก้าวสู่
ตลาดแรงงานอย่างมี คุ ณ ภาพ ซึ่ง ในศตวรรษที่ 21 นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ที่ ส าเร็จ การศึก ษาและเข้ า สู่
ตลาดแรงงาน ต้อ งมี ศัก ยภาพที่พ ร้อมจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รับ ข้อมู ล ความรู้ และเทคโนโยยีที่
ทันสมัยตลอดชีวิตการทางาน ฉะนั้นจึงต้องใฝ่รู้ มุ่งมั่นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน รวมถึง
การมีอิสระทางความคิด และรู้จักที่จะค้นหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง (สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553)
ดังนั้น การให้ความสาคัญกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความจาเป็นอย่างยิ่ง สาหรับ การ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ใ ห้มี ค วามรู้ สมรรถนะ และสามารถปรับ ตั ว ให้ ทั น กั บ การเปลี่ย นแปลง
การเสริ ม สร้ า งให้ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ มี ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ที่ จ าเป็ น และหลากหลายในยุ ค ของการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จะช่วยสร้างศักยภาพและขีดความสามารถ รวมถึงทักษะที่พร้อมในการ
ดารงชีวิตและการทางานอย่างมีคุณภาพและมีความสุขท่ามกลางบริบททางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และตรงตามความคาดหวังของสังคมในอนาคต
จากปัญหาและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสาคัญของการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้ผวู้ ิจัยใช้วิธี
การศึกษาโดยการวิเคราะห์เอกสารการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่ อ สั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญโดยได้ ใ ช้ เ ทคนิ ค การวิ จั ย แบบเดลฟาย (Delphi Technique) ซึ่ ง เป็น
การศึก ษาถึง อนาคต ที่ จ ะท าให้ม องถึง แนวโน้ม การเสริม สร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่น่าจะเป็นไปในอนาคต รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ โอกาส และผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้น เพื่อเป็นการบ่งชี้อนาคตว่าอะไรจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้น
การวิจัยเรื่อง “แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ”
จะเป็นประโยชน์ในการก าหนดแนวโน้มการเสริมสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ อี ก ทั้ ง จะเป็นประโยชน์ในการนาไปใช้ก าหนดแนวนโยบาย ทิ ศทางการพัฒ นา
และการจัดทาแผนปฏิบัติก ารของหน่วยงานต่างๆ ทั้ ง องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับบุคลากรสืบไป
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คาถามการวิจัย
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่สาคัญมีอะไรบ้าง
2. แนวโน้ม การเสริม สร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ เป็น
อย่างไร
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. เพื่อนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิจัยออกเป็น
2 ส่วน ประกอบด้วย ดังนี้ 1) ขอบเขตด้านประชากร และ 2) ขอบเขตด้านเนื้อหา โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้ า นประชากร ได้ แ ก่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด้ า นการศึ ก ษาตลอดชีวิต
การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึก ษาผู้ใหญ่ รวมไปถึง ทัก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหารนโยบาย ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บัณฑิตทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทั้งหมดจานวน 24 ท่าน โดยผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือก และเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จากการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก (In-depth Interview) จากความคิ ด เห็น ของผู้เ ชี่ ย วชาญ
เพื่อประมวลผลสรุปเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย จานวน 17 ท่าน
จากนั้นนาร่างแนวโน้มที่ได้มานาเสนอ โดยการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 7 ท่าน
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ขอบเขตด้านเนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับ ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผู้วิจัยได้
ศึกษาเนื้อหาจากเอกสารรายงานการวิจัย หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557 เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในเรื่องของ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ รวมไปถึงแนวทางการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
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2.2 การวิเ คราะห์ทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้ม การเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผู้วิจัยสรุปเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีก ารวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ แล้วนาแนวโน้มที่ได้นั้นมาตรวจสอบและ
ประเมินผลแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 ท่าน
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ภาพอนาคตของแนว
ทางการส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะทาให้ช่วยเห็นภาพการดาเนินงานของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นักศึก ษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านหลัก การและนโยบาย
2) ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้าน
การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและทางานได้อย่างมีคุณภาพ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ เพื่อการ
ดารงชีวิต และการประกอบอาชีพ ประกอบด้วย 3 ทั ก ษะ คือ 1) ทั ก ษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและการทางาน
ทักษะการเรีย นรู้แ ละนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มี ทั ก ษะความสามารถพื้ นฐานในการเรียนรู้ โดยสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคานวณ
มี ทั ก ษะในการคิดวิเ คราะห์ การคิดเชิง วิพากษ์ และเรียนรู้วิธีก ารแก้ ปัญ หาอย่างมี วิจ ารณญาณ
มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้โดยการปฏิบัติจริง และมีทักษะ
การสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น
ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการรู้สารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี การเรียนรู้
เทคนิควิท ยาการแบบใหม่ ที่ทันสมัย มี ทั ก ษะในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยรู้จักคิดวิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนนาข้อมู ล
มาใช้อ ย่างถูก ต้อ งและเหมาะสม มี ทั ก ษะในการประยุก ต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้ง ตนเอง ครอบครัว
ชุมชน และสังคม
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ทั ก ษะชี วิ ต และการท างาน หมายถึ ง ความสามารถในการยื ด หยุ่น และการปรับ ตัวให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะในการ
ดารงชีวิตและการใช้ชีวิตร่วมกั บ ผู้อื่น โดยการสร้างความสัม พันธ์ร ะหว่างบุคคล การเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม มีทักษะ
ความคิดริเ ริ่ม ในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีทักษะในการเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ การทาประโยชน์เพื่อผูอ้ ื่นโดย
ไม่หวังผลตอบแทน และมีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
นักศึกษาผู้ใหญ่ หมายถึง นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ส ายสามั ญและสายอาชีพทุ กระดับการศึกษา
อายุระหว่าง 25 – 50 ปี สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. องค์ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จะเป็น
ประโยชน์กับผู้ปฎิบัติการสอน ของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ในการใช้เป็นองค์ความรู้เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูข้ องนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อให้สามารถดาเนิน
ชีวิตได้อย่างมีความสุขและทางานได้อย่างมีคุณภาพ
2. องค์ความรู้ที่ได้เกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร ในสถาบันและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานประกอบการ มูลนิธิ ฯลฯ
ในการนาไปใช้กาหนดแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนา และการจัดทาแผนปฏิบัติการ อันจะนาไปสู่
การส่งเสริมและสนับสนุนทักษะการเรียนรู้ของบุคลากร เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมี ความสุข
และทางานได้อย่างมีคุณภาพ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การวิจัยเรื่อ ง แนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารการวิจัย หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557 โดยแบ่งแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องออกเป็น 6 ตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต
1.2 แนวคิดเรื่องการศึกษานอกระบบโรงเรียน
1.3 แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตอนที่ 2 แนวคิด และหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2.2 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2.3 ลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ตอนที่ 3 แนวคิดเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.1 ความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.4 บทบาทของนักการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 4 แนวคิดเรื่องการทาวิจัยแบบเดลฟาย
4.1 ความเป็นมาของเทคนิคเดลฟาย
4.2 ความหมายของเทคนิคเดลฟาย
4.3 กระบวนการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
4.4 ข้อดีและข้อจากัดของเทคนิคเดลฟาย
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในประเทศ
5.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ตอนที่ 1 แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.1 แนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต
สังคมโลกกาลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองเทคโนโลยีที่
ก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ส่ ง ผลถึ ง วิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องทุ ก ตนในสั ง คม การศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น
กระบวนการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ และรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลง
มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข เพื่อขับเคลื่อนสังคมหรือองค์กร
ไปสู่ความสาเร็จ
การศึกษาตลอดชีวิตได้มีการกล่าวถึงและให้ความสาคัญเป็นครั้งแรกในการประชุมนานาชาติ
ว่าด้วยเรื่องการศึกษาผู้ใหญ่ (World Education on Adult Education) ในปี ค.ศ. 1960 ที่จัดขึ้น
ณ กรุงมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยการขับเคลื่อนขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาติ (UNESCO) ซึ่งมีบทบาทในการสบับสนุนและส่งเสริมให้ทุกประเทศนาแนวคิดเรื่อง
การศึกษาตลอดชีวิตมาใช้ในทางปฏิบัติตามรูปแบบและแนวทางที่แตกต่างกันของแต่ ละประเทศทั่ว
โลก
จุดเริ่มต้นเกี่ยวกับความคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมาจากผลงานของ Philiph Coombs
และ Mansoor Ahmed ซึ่งได้แสวงหาแนวทางในการจัดการศึกษาให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่ที่อยู่นอก
ระบบโรงเรียนจากการสารวจการจัดการศึกษาอบรมของสังคมต่างๆ ทั่วโลก ผลการสารวจได้ มีการ
จ าแนกกิ จ กรรมการศึก ษาและการเรียนรู้ได้เ ป็น 3 แบบคือ (โกวิท วรพิพัฒ น์ , 2543) 1) Formal
Education 2) Non-formal Education 3) Informal Learning ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนการจาแนก
กิ จ กรรมการศึ ก ษาและการเรี ย นรู้ ดั ง กล่ า วขึ้ น ใหม่ จ าก Informal Learning ไปเป็ น Informal
Education เพื่อให้เข้ากับการศึกษาในประเภทอื่นๆ
นับจากนั้นเป็นต้นมา แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางใน
วงการศึกษาทั่วโลก และได้ให้ความสาคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการส่งเสริมสนับสนุนจาก UNESCO ซึ่ง
เป็นองค์กรหลักในการเผยแพร่แนวคิดและข้อเสนอแนะในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตให้ประเทศต่างๆ
ได้นาไปพัฒนาและกาหนดเป็นแนวทางที่เหมาะสมในประเทศของตน จากนั้นในปี ค.ศ.1972 ได้มีการ
ประชุมที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา ในปี ค.ศ.1986 ซึ่งมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษาตลอดชีวิต สรุปได้ดังนี้
1. โดยธรรมชาติ ข องมนุ ษ ย์ มี ก ารแสวงหาความรู้ และพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ งอยู่
ตลอดเวลา เนื่องจากมนุษย์สามารถเรียนรู้จากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และสังคมทุกขณะ
2. การศึกษาไม่ได้จากัดเฉพาะแต่ในโรงเรียนเท่านั้น แต่การศึกษาที่แท้จริงได้ครอบคลุมถึง
การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย และสามารถเรียนรู้ได้ไม่มีวันสิ้นสุด
3. การศึกษาตลอดชีวิตเปิดโอกาสให้ทุ กคนได้รับการศึก ษาอย่างทั่ วถึง เนื่องจากสามารถ
เลือกเรียนได้ตามความต้องการ มีความยืดหยุ่นได้ตามโอกาส ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากทุกแห่ง
ตามที่โอกาสจะเอื้ออานวย
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จากความสาคัญดังกล่าว การเรียนรู้มิได้จาเป็นเฉพาะในช่วงวัยเรียนเท่านั้น แต่เป็นสิ่งจาเป็น
สาหรับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้น จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
คนในเกิดทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความรู้และทักษะการใช้ชีวิต อันจะทาให้มนุษย์สามารถ
ปรับตัวให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลง และปัญหาต่างๆ ของบริบทสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่ปัจจุบันมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น การศึกษาตลอดชีวิต
จึงเป็นเรื่องสาคัญที่ทุกคนต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้เป็นไป
อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สังคมประเทศทั่วโลกพัฒนาไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน
สาหรับประเทศไทยจุดเริ่มต้นของการศึกษาตลอดชีวิตได้ถูกระบุไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2520 เป็นครั้งแรก โดยมีจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต อย่างไร
ก็ดีเมื่อนาแนวคิดของ UNESCO มาใช้ในการอธิบายวิธีการจัดกิจกรรมการศึกษาของคนไทยในอดีต
กาล พบว่าการจัดกิจกรรมการศึกษาเป็นไปในลักษณะของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยเป็นหลัก จนเมื่อมีการปฎิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่
ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนขึ้น การจัดการศึกษาจึงจัดตามระบบและรูปแบบของโรงเรียน จนถึง
พ.ศ.
2483 ได้มีการจัดการศึกษาแบบคู่ขนาดสาหรับผู้ใหญ่ที่อยู่นอกวัยเรียนกับการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งมี
รูป แบบคล้ายกั บ การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัย จะเห็นได้ว่า แนวคิดเกี่ ยวกั บ
การศึก ษาตลอดชีวิตได้มี ก ารกล่าวถึง อย่างกว้ างขวางมากขึ้ น นับ จากมี แผนการศึก ษาแห่ง ชาติ
พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา จนกระทั่งมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การศึกษาตลอดชีวิตได้ถูกบัญญัติไว้เป็นแนวทางหลักในการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมใน
การจั ด การศึ ก ษา และมี ก ารพั ฒ นาสาระและกระบวนการเรี ย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
ปัจจุบันในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาได้นาแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตมาเป็นหลักในการจัด
การศึกษา เห็นได้จากการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ระหว่างปี พ.ศ. 2552 - 2556 ได้กาหนด
นโยบายการปฎิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมาย
หลัก 3 ประการคือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและสามารถเรียนอย่างทัว่ ถึงมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2552)
จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบในทั้งทางบวกและทางลบต่อ
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความคิด และทักษะชีวิตให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชี วิต ได้
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตาย ซึ่งการมีชีวิตอยู่รอดในสังคมนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน
และการจะมี ชีวิตอยู่ร อดต่อ ไปได้นั้นต้องมี วิธีก ารเรียนรู้ที่ นอกเหนือไปจากการเรียนในโรงเรียน
(ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์, 2551) และต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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จะเห็นได้ว่า การศึกษาตลอดชีวิต เป็นแนวความคิดและแนวคิดในการจัดการศึกษาให้กั บ
ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมตั้งแต่เกิดจนตายต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษา
ตลอดชีวิตเป็นการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องและเหมาะสม
ตอบสนองต่อ การดาเนินชีวิต ความต้องการในการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมของสัง คมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ประชาชนมีโอกาสในการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง เป็นการส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนได้พัฒนาตนเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านของชีวิต และเป็นผู้
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.1.1 ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2538) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษาตลอดชีวิตเป็นแนวคิด
และแนวทางส่งเสริมให้เกิดการระดมเอาทรัพยากรทั้งมวลที่มีอยู่ในสังคมมาใช้ในการพัฒนาความรู้
ความคิด และความสามารถของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย
สุม าลี สัง ข์ศรี (2544) ได้ให้ความหมายของการศึก ษาตลอดชีวิตไว้ว่า เป็นภาพรวมของ
การศึกษาทุกประเภทที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาให้
บุคคลสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิตของคน ซึ่งครอบคลุมทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจากแหล่งความรู้ในชุมชนและสังคม เกิดขึ้น
ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จากัดสถานที่ การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและ
การดาเนินชีวิตของบุคคล
สุนทร สุนันท์ชัย (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นการศึกษาทั้งหมดของชีวิตคนตั้งแต่เกิด
จนกระทั่งตาย มุ่งพัฒนาคนให้ปรับตัวเข้ากับการเรียนเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันและพัฒ นา
ตนเองอย่างต่อเนื่องให้เต็มที่ต่อศักยภาพของแต่ละบุคคล จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ
โรงเรียน และแบบไม่เป็นทางการ เป็นการศึกษาที่เกิดจากแรงจูงใจที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
มาตรา 4 ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า หมายถึง เป็นการศึกษาที่ เกิดขึ้นจากการ
ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
นภมณฑล สิ บ หมื่ น เปี่ย ม (2548) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต หมายถึง
แนวความคิดที่ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการรวบรวมทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมมาใช้ในการพัฒนาความรู้
ความสามารถ และความคิดของมนุษย์ให้สามารถแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่เกิดถึงตาย
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อาชัญญา รัตนอุบล (2550) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การศึกษาตลอดชีวิตเป็น กระบวนการ
ศึกษาที่มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ให้สามารถปรับตัวเข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบันและพัฒนาต่อเนื่องไปให้เต็มศักยภาพของแต่ละคน เป็นการศึกษาที่เกิด
จากแรงจูงใจในการเรียนรู้ของตนเองจากแหล่งการเรียนรู้ทั้งที่อยู่ในระบบ นอกระบบ และไม่เป็น
ทางการ
อุดม เชยกีวงค์ (2551) ได้ให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ใน 2 ลักษณะดังนี้
1. การศึกษาตลอดชีวิตโดยลักษณะทั่วไป เป็นแนวความคิดและแนวทางเพื่อการส่งเสริมให้
มนุษย์มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง อันจะส่งผลให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
2. การศึกษาตลอดชีวิตในเชิงปฏิบัติการ เป็นกระบวนการขยายขอบเขตของการจัดการศึกษา
ในระบบ เพื่ อ เสริมสร้างบทบาทการศึกษาให้เ ป็นเครื่องมื อในการพัฒนามนุษย์ เป็นการปรับปรุง
รูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของมนุษย์ เป็นการ
ส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เพื่อเป็นการปรับปรุง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้น
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2554) ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลในรูปแบบของการศึกษาทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของบุคคล
ตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สุวิธิดา จรุง เกี ยรติกุ ล (2554) ได้ให้ความหมายเกี่ ยวกั บ แนวคิด การศึก ษาตลอดชี วิ ต ว่ า
มี 2 ความหมายหลัก สรุปได้ดังนี้
1. การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของบุคคลตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินชีวิตประจาวัน นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าด้วยกัน
2. การศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจ
ของผุ้เ รียน เปิดโอกาสทางการเรียนรู้และให้อิสระทางความคิด เป็นการเรียนรู้ที่ เ กิดขึ้นได้ทุกที่
ทุกเวลาและต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั่วถึงและครอบคลุมผู้เรียนทุกระดับในทุกพื้นที่
UNESCO (1970) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ว่ า เป็ น กระบวนการจั ด
การศึกษาในภาพรวมที่ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของแต่ละบุคคล แต่ละกลุ่มตั้งแต่การ
จั ด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ไปจนถึ ง การจั ด การศึ ก ษาส าหรับ ผู้ใ หญ่ เป็ น การจั ด การศึ ก ษาที่ เ ป็น
กระบวนการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
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Dave (1976) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่ า การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เป็ น แนวคิ ด ที่ พ ยายามมอง
การศึกษาในองค์รวมซึ่งรวมการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน การศึกษาตาม
อัธยาศัย ให้มีการประชาสัมพันธ์ทั้งในเรื่องเวลา และเนื้อหาสาระที่คนเราจะต้องนาความรู้ไปใช้ในการ
ดาเนินชีวิต มีการยึดหยุ่นด้านเวลา สถานที่ เนื้อหา และเทคนิคการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
จากความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต สรุปได้ว่า การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาที่
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคคลสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตั้ง แต่เกิ ดถึงตาย เป็นการจัด
การศึกษาที่ผสมผสานและเชื่อมโยงรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน
และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน
ให้มีความพร้อมทุกด้าน และสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุค
ปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
1.1.2 ความสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิต
คณะกรรมาธิก ารนานาชาติว่าด้วยการศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ได้จัดท ารายงานเสนอต่อ
องค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อปี พ.ศ. 2539 ว่าด้วยเรื่อง “การเรียนรู้: ขุมทรัพย์ในตน” ที่ได้เสนอ
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิตประกอบด้วย สี่เสาหลักที่เป็นรากฐานของการศึกษา
หรือที่เรียกว่า The Four Pillars of Education ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ,
2540)
1. การเรียนรู้เพื่ อรู้ (Learning to Know) เป็นการเรียนรู้ที่ เน้นการรวบรวมองค์ความรู้ที่
สาคัญเข้าด้วยกัน มีการศึกษาลงลึกในบางวิชาที่เลือกไว้ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการนาไปสู่การศึกษา
ตลอดชีวิต และการแสวงหาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลา
2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริง (Learning to Do) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นการพั ฒนาในลักษณะ
ของทักษะและศักยภาพของมนุษย์ เพื่อให้มนุษย์ได้มีโอกาสในการปฏิบัติและพัฒนาความสามารถของ
ตนเองอย่างจริงจัง
3. การเรียนรู้เพื่อชีวิต (Learning to Be) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข มีความรัก และเคารพซึ่งกันและกัน สร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นโดย
ผ่านการขัดเกลาทางสังคม
4. การเรียนเพื่อที่จะอยู่ร่วมกัน (Learning to Together) เป็นการเรียนรู้ที่เน้นความสามารถ
ในการพัฒนาชีวิตในทุกๆ ด้าน โดยพัฒนาความเข้าใจในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น สานึกถึงการพึ่งพาอาศัย
กัน รับฟังและยอมรับความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างมีความสุข
สุนทร สุนันท์ชัย (2544) ได้สรุปความจาเป็นและเหตุผลของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ 4 ด้าน
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ด้านปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทาให้มนุษย์ต้อง
สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง และการควบคุมการเปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสมกั บ
การศึกษาซึ่งเป็นเครื่องมือพัฒนามนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์
2. ด้านจิตวิท ยา การศึกษาตลอดชีวิตมีความจาเป็น เนื่องจากมนุษย์สามารถเรียนรู้ได้ไม่
จากัดว่าอยู่ในวัยใด ในวัยผู้ใหญ่ก็สามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งอาจมีความสามารถบางอย่างที่เสื่อมลง เช่น
ความเร็วในการตอบสนอง การที่บุคคลอายุสูงขึ้นมักจะยุติการเรียนรู้นั้น เช่น การขาดแรงจูงใจ
3. ด้านสังคมและวัฒนธรรม การศึกษาตลอดชี วิตมีความจาเป็นเพราะสังคมมีความซับซ้อน
บุคคลจาเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมให้รู้จกั เลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตนเองและสังคมยุคปัจจุบัน
4. ด้านเศรษฐกิจ การศึกษาตลอดชีวิตมีความจาเป็นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
สามารถประกอบอาชีพได้ การศึกษาในโรงเรียนช่วยฝึกอบรมให้ผู้เรียนมีพื้นฐานทางวิชาสามัญและกิจ
นิสัยที่เหมาะสม เมื่อเข้าสู่ระบบการจ้างงาน และคงจะต้องทาต่อเนื่องตลอดชีวิตให้ทักษะที่มีอยู่ได้รับ
การยกระดับให้ทันสมัยอยู่เสมอ
อุ ดม เชยกี วงศ์ (2551) ได้ก ล่าวถึง ความจ าเป็ นของการศึ ก ษาตลอดชี วิต ไว้ 8 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. ปัจ จุบันทรัพ ยากรทางการศึกษาที่ มีอยู่ในความรับผิดชอบของรัฐบาลไม่ เพียงพอที่จะ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของประชาชนให้ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลงได้ จึ ง จ าเป็น ต้อ งระดมทรัพ ยากรทาง
การศึกษาที่มีอยู่อย่างมหาศาลในภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภูมิปัญญาที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นทั่วประเทศมาใช้ประโยชน์ในการจัดการพัฒนาคุณภาพของประชาชนได้อย่างกว้างขวาง เป็น
การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
2. การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและข่าวสารจาเป็นต้องพัฒนาประชาชนให้สามารถที่
จะใช้ ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีแ ละข่ า วสารในการแก้ ปัญ หาและพั ฒ นาคุ ณภาพชี วิ ต ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ช่วยให้ปรับเปลี่ยนและกาหนดสัมพันธภาพระหว่าง
การศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ได้ให้ความสาคัญเป็นพิเศษ
ต่อการศึกษาตามอัธยาศัย เพราะเป็นกระบวนการที่ ทาให้แต่ละคนสามารถใช้ประโยชน์จากการ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาวันเพื่อพัฒนาความรู้ ความคิด และความสามารถของตนได้
อย่างกว้างขวางและดาเนินต่อเนื่องไปตลอดชีวิต
4. ปัจจุบันสังคมได้มองข้ามบุคลากรทางการศึกษาที่มีอยู่เป็นจานวนมากในชุมชนต่างๆ ได้แก่
ข้าราชการที่เกษียณอายุและผู้รู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น โดยเฉพาะพระสงฆ์ คนชราและผู้เป็นพ่อเป็นแม่
บุคคลดังกล่าวควรได้รับการส่งเสริมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการหล่อหลอม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้อย่างเต็มที่
5. หัวใจในความสาเร็จของการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น ย่อมขึ้นอยู่ กับคุณภาพของคนใน
ท้องถิ่นเป็นสาคัญ คุณภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อคนในท้องถิ่นได้รับการพัฒนาความรู้ ความคิดและ
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
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6. การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต ช่วยส่งเสริมความหมายและคุณค่าของพระพุทธศาสนา
ในสังคมไทย เพราะสาระสาคัญของคาสอนในพระพุทธศาสนา คือ การชี้แนะแนวทางให้มนุษย์พัฒนา
ตัวเองอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง เพื่อจะได้สามารถพึ่งตนเองในการแก้ปัญหาในการดาเนินชีวิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7. การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการฟื้นฟูและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างการศึก ษา
กับการดาเนินชีวิต ซึ่ งจะนาไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาวัฒนธรรมของคนในชุมชน การจัดการศึกษาที่
สอดคล้อ งกั บ วัฒ นธรรม หรือ ใช้วัฒ นธรรมชุม ชนเป็นพื้นฐานก็ ย่อมจะเป็นการจัดการศึก ษาที่ มี
ความหมายต่อการแก้ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นโดยตรง
8. การส่ง เสริม การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการคืนการศึกษาให้แก่ชุม ชน เพราะชุม ชนจักมี
โอกาสได้ฟื้นฟูและพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาชุมชน ตลอดจนฟื้นฟูและพัฒนาภูมิปัญญาของ
ชุมชนให้มีคุณค่าและมีความหมายต่อการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
จากความสาคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความจาเป็นของการศึกษาตลอดชีวิตช่วยส่งเสริมให้
บุ ค คลเกิ ด การเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง บุ ค คลสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ต ลอดเวลา เพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลข่าวสารในยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และวิถีการ
ดาเนินชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น และตระหนักถึงการฟื้นฟูและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ มี อยู่ใน
ท้องถิ่นให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม
1.1.3 องค์ประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต
การศึกษาตลอดชีวิตมีองค์ประกอบสาคัญดังนี้ (สุมาลี สังข์ศรี, 2544)
1. การจั ด การศึ ก ษาในโรงเรี ย น (Formal Education) หมายถึ ง การจั ด การศึ ก ษาที่ มี
โครงสร้างอย่างเป็นระบบชัดเจนแน่นอน มีลาดับ การแบ่งชั้นเรียนตามอายุ วิธีการจัดการเรียนการ
สอนตามล าดับ ชั้น โดยมี ลัก ษณะที่ ชัดเจนคือ มี ห ลัก สูตร ระยะเวลา การจ ากั ดอายุผู้เ รียน การ
ลงทะเบียนเรียน การวัดและประเมินผลเพื่อรับประกาศนียบัตรเพื่ อชีวิตในอนาคต
2. การจัดการศึก ษานอกโรงเรียน (Non-formal Education) หมายถึง การจัดกิ จ กรรม
การศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่อยู่นอกโรงเรียน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
ความหยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลากหลายรูปแบบ คือ
มีหลักสูตร ระยะเวลา มีการลงทะเบียน มีการประเมินผลเพื่อรับประกาศนียบัตร ไม่จากัดอายุ เน้น
การเรียนเรื่องที่เป็นสภาพปัจจุบันเพื่อแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตประจาวัน
3. การจัดการศึก ษาตามอัธยาศัย (Informal Education) หมายถึง การศึก ษาที่ เ ป็นการ
เรียนรู้ตามวิถีชีวิต เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ บุคคล ครอบครัว สื่อ ชุมชน และแหล่งความรู้
อื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และคุณภาพชีวิต คือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรียนที่
แน่นอน ไม่ จ ากั ดอายุ เป็นการเรียนตามความสนใจ ส่วนใหญ่เ ป็นการเรียนเพื่อเพิ่ม ความ รู้และ
นันทนาการ
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้กาหนดองค์ประกอบของการศึกษาตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545)
ไว้ดังต่อไปนี้
1. การศึ ก ษาในระบบ เป็ น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ ก าหนดจุ ด มุ่ ง หมาย วิ ธี ก ารศึ ก ษา หลั ก สูตร
ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา การวัดและประเมินผลที่ชัดเจนแน่นอน
2. การศึก ษานอกระบบ เป็นการศึก ษาที่ มีก ารศึกษาสภาพปัญหาและความต้ องการของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลา
การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องของแต่ละบุคคล
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สื่อหรือแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ สภาพแวดล้อม ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อม
และโอกาส
นอกจากนี้ การศึกษาตลอดชีวิตเป็นระบบการศึกษาที่มีหน้าที่หลัก 2 ประการคือ เพื่อการสืบ
ทอดวัฒนธรรมความเชื่อ ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อการธารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ และเชื้อชาติ ประการต่อไป
เป็นการพัฒนาสังคม โดยสังคมจัดระบบให้การศึกษาได้ทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ที่มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา โดยองค์ประกอบของ
การศึกษาตลอดชีวิตมีนักการศึกษาและนักวิชาการได้อธิบายไว้ใน 3 องค์ประกอบ ประกอบด้วยดังนี้
(อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2550)
1. การศึ ก ษาในระบบ (Formal Education) เป็ น การศึ ก ษาที่ เ ป็ น ระบบ มี แ บบแผน
วัตถุประสงค์ หลักสูตร วิธีการจั ดการ การจัดกระบวนการเรียนการสอน และการวัดประเมินผลที่มี
ความชัดเจน โดยเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีลักษณะที่เหมาะสมและมีความพร้อมที่จะทา
หน้าที่ต่างๆ ในอนาคต
2. การศึ ก ษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็ น การศึ ก ษาที่ จั ดขึ้ น โดยเน้ นการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ จึงมีการ
ออกแบบหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลที่มีความสอดคล้องและยืดหยุ่นกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) เป็นการจัดรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่
หลากหลาย เช่น สภาพแวดล้อม แหล่งการเรียนรู้ สถานการณ์ ปัจจัยเกื้อหนุนที่ส่งเสริมให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้ ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตาม
โดยภาพรวมขององค์ประกอบของการศึกษาตลอดชีวิตแสดงให้เห็นว่า การศึกษาตลอดชีวิต
ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายและรูปแบบของการจัดการศึกษาที่หลากหลาย เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาของ
ชีวิตมนุษย์ เป็นการจัดการศึกษาที่มีการบูรณาการหรือผสมผสานการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย อันประกอบด้วยบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กรทุกภาคส่ วนของ
สังคมในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนามนุษย์ให้มี
คุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับยุคสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหา
ต่างๆ ได้โดยรวม
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1.1.4 หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต
จากแนวคิดของนักการศึ กษาหลายๆ ท่าน สามารถสรุปหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตได้
(สุมาลี สังข์ศรี, 2544) ดังต่อไปนี้
1. การศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับชีวิตมนุษย์ กล่าวคือการศึกษามีความจาเป็นสาหรับบุคคล
ทุกช่วงชีวิต เนื่องจากสภาพสังคม สิ่งแวดล้อม สภาวะทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ ความรู้ ข้อมูล
ข่าวสาร วิท ยาการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บุคคลอาจต้องเผชิญกั บสถานการณ์ปัญหาที่
หลากหลาย การศึกษาจะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
เหล่านี้ได้
2. บุคคลมีความสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ความสามารถในการเรียนรู้ มิได้จากัดเพียง
แค่อยู่ในวัยเรียน บุคคลในวัยอื่นๆ ก็สามารถเรียนรู้ได้ การจัดกิจกรรมการศึกษาต้องจัดให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพการพัฒนาตามวัยของแต่ละบุคคล
3. การศึกษาไม่ได้สิ้นสุดเมื่อบุคคลจบจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา บุคคลยังต้องเรียนรู้
ศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ความเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ที่เข้ามาในทุก
ช่วงชีวิต
4. การศึก ษาตลอดชีวิตเป็นภาพรวมของการศึก ษาทั้ ง หมด เป็นการศึก ษาที่ ครอบคลุ ม
การศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ คือ การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
แบบไม่เป็นทางการหรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
5. การศึก ษาตลอดชีวิตเป็นการศึก ษาที่ มีก ารผสมผสานกั นทั้ง แนวตั้งและแนวนอน การ
สัมพันธ์กันในแนวตั้งเป็นการศึกษาถึงช่วงชีวิตของบุคคลตั้งแต่เกิดจนตาย การศึกษามีความจาเป็น
สาหรับทุกวัยและทุกช่วงอายุตลอดชีวิต อีกประการหนึ่งการผสมผสานในแนวนอน เป็นการศึกษาถึง
แต่ละวัยแต่ละช่วงอายุของบุคคล ดังนั้นทุกช่วงวัยบุคคลควรได้รับการศึกษาที่จะช่วยพัฒนาตนในทุก
ด้าน ผสมผสานกัน
6. การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต เน้ น ความเท่ า เที ย มกั น ของโอกาสทางการศึ ก ษา ไม่ ว่ า จะเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในเมืองหรือชนบท กลุ่มเป้าหมายที่มีฐานะดีหรือยากจน กลุ่มเป้าหมายที่มีพื้นฐาน
การศึกษาสูงหรือต่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
7. การศึกษาตลอดชีวิตควรมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นใน
เรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ ทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการศึกษา ระยะเวลา และสถานที่เรียน
8. การศึกษามีความเป็นประชาธิปไตย หรือให้อิสระแก่ผู้เรียน เป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ตัดสินใจเลือกเรียนได้ตามความพร้อม ความสามารถของตนเองตามที่สนใจ
9. สร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ มีความจาเป็นมากในการช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้
อย่างต่อ เนื่อ งตลอดชีวิตได้ การสร้างแรงจูง ใจต้องเริ่มที่ ก ารให้ความรู้ ความเข้าใจที่ ถูก ต้องการ
ชี้ให้เห็นถึงความจาเป็นของการศึกษาในทุกช่วงชีวิต การสร้างแรงจูงใจอาจต้องใช้ในหลายวิธีการ
10. ให้เ ครื่อ งมื อ ในการแสวงหาความรู้ ต้องให้ผู้เ รียนรู้วิธีก ารเรียน (Learning how to
learn) เนื่องจากความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การรู้วิธีการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจะสามารถทา
ให้บุคคลทันต่อความรู้และสถานการณ์
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11. ศึกษาเรียนรู้เรื่องของชีวิตและสภาพปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตจริง เพื่อกลุ่มเป้าหมาย
สามารถพึ่งตนเองได้ เผชิญกับปัญหาและความเปลีย่ นแปลงต่างๆ ได้อย่างเมาะสม ดังนั้นการศึกษาหา
ความรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่และชีวิตจริง
12. บ้านเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาตลอดชีวิต เป็นแหล่งที่จะให้ความรู้แก่บุคคลไปทุก ช่วง
อายุ เป็นการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ครอบครัว ความสั มพันธ์ของบุคคล การจัดการ
ภายในครอบครัว การปฏิบัติงานต่างๆ ตลอดจนทักษะการประกอบอาชีพ
13. ชุมชนมีบทบาทสาคัญ เด็กจะได้เรียนรู้จากกลุ่มเพื่อน จากเพื่อนบ้าน จากกิจกรรมต่างๆ
ที่ จั ด ขึ้ น ในสั ง คม จากประเพณี วั ฒ นธรรม สถาบั น ศาสนา กลุ่ ม อาชี พ กลุ่ ม การเมื อ ง สถาน
ประกอบการ หรือแหล่งการเรียนรู้ในลักษณะต่างๆ
14. การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย การจัดการศึกษาตลอดชีวิตจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุก
ฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น สถาบันศาสนา และประชาชนในชุมชน
15. การศึกษาตลอดชีวิตเน้นการจัดการศึกษาเพื่อให้บุคคลพึ่งพาตนเองได้ มนุษย์ต้องเรียนรู้
เพื่อที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา มนุษย์จึงจาเป็นต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อเผชิญ
ปัญหาและสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
การศึก ษาตลอดชีวิตประกอบด้วย จุดมุ่ ง หมายและรูป แบบของการจัดการศึกษาที่สาคัญ
จากข้อเสนอยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2546) ดังนี้
1. จุดมุ่งหมายของการศึกษาตลอดชีวิต คือ ต้องการให้บุคคล กลุ่มบุคคลได้รับการศึกษาเพื่อ
ความรู้ ทั ก ษะ และเจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ จ าเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงในชี วิตซึ่ง เกิ ด ขึ้ น
ตลอดเวลา เพื่อให้บุคคลเกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
2. รูป แบบการจัดการศึ กษาตลอดชีวิต ประกอบด้วย 3 รูป แบบดังนี้ การศึก ษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
3. วิธีการจัดการศึกษาตลอดชีวิต มีหลากหลายรูปแบบตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์ โดยผู้จัดการ
ศึกษาประกอบไปด้วยบุคคลและองค์กรทุกส่วนของสังคม
หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจากทัศนะของ Knapper and Cropley (1991) ดังนี้
1. หลักการบูรณาการและเชื่อมโยง เป็นการเน้นความสัมพันธ์ ที่ต่อเนืองของการศึก ษาใน
ระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดถึงตาย
2. หลักความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้มี
โอกาสเลือกศึกษาหาความรู้ตามศักยภาพและความต้องการของตนเอง
3. หลักการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา
เหมาะสมกับพื้นฐานและความสนใจของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย
4. หลักการศึกษาเพื่อชีวิต เป็นการเน้นการศึกษาที่บูรณาการเรียนรู้ให้เข้ากับ วิถีชี วิต ของ
ผู้เรียนและสภาพชุมชน สามารถนาความรู้ไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของตนเองได้
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5. หลักการเรียนรู้เพื่อการคิดเป็นและแก้ปัญหาเป็น เป็นการส่งเสริมกระบวนการวิเคราะห์
ตัดสินใจ และการแก้ปัญหา บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีเหตุผลเพียงพอและเหมาะสมกับบุคคลหรื อ
ชุมชน
6. หลัก การกระจายอ านาจ เป็นการจัก การศึก ษาโดยให้ผู้เรียน ชุม ชน และองค์ก รส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มุ่งเน้นการคืนอานาจการจัดการศึกษาให้กับชุมชน
7. หลั ก การความยื ด หยุ่ นและความหลากหลาย เป็ น การมุ่ ง เพื่ อให้ ก ารจัด การศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนรู้ของประชาชนอย่างกว้างขวาง
หลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีแนวความคิดหลัก (Lengrand, 1970; Dave, 1976) ซึ่ง
สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
1. การศึกษาตลอดชีวิต เป็นการศึกษาสาหรับทุกคน ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงผู้ใหญ่วัยชรา
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงต่างๆ ของชีวิต เพื่อการปรับตนเองให้ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลงยุคและกระแสโลกาภิวัตน์
2. กระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่เกิดจากการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อนาผลการเรียนรู้นั้นไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคม ดังนั้นการจัดการเพื่อให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องจัดหลักสูตร สื่อ วิธีการเรียนการ
สอน สภาพแวดล้อม และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวก
3. การศึกษาตลอดชีวิต ให้ความสาคัญกับผู้เรียนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ดังนั้น
การบริหารจัดการ ควรจัดแบ่งช่วงวัยให้ชัดเจน เพื่อการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับช่วงวัย
4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้การติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอดข่าวสาร
ข้อมูลและความรู้ในสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็ว กว้างขวาง และมีประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของมนุษย์
ทาให้มนุษย์เข้าถึงความรู้ได้โดยไม่มีขีดคั่นพรมแดนแห่งความรู้
5. สังคมปัจจุบันและอนาคตใช้ความรู้เป็นพลังนาการกระทาทางสังคม ระบบทุกระบบใน
สังคมย่อมใช้ความรู้เป็นพลังในการขับเคลื่อนระบบ การศึกษาและการเรียนรู้จึงเป็นกลไกที่ระบบ
ต่างๆ ใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือ
จากคานิยามของหลักการจัดการศึกษาตลอดชีวิต สรุปได้ว่า การศึกษาตลอดชีวิตสามารถจัด
กิ จ กรรมการศึกษาได้ต่อ เนื่องตลอดช่วงชีวิตตั้ง แต่เกิ ดถึง ตาย มุ่ ง เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุกๆ ด้าน รวมไปถึงการจัดการศึกษามีการเชื่อมโยงและผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สอดคล้อ งและเหมาะสมกั บสภาพ สถานการณ์ปัจ จุบันของกลุ่ม เป้าหมาย เป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากการศึกษาตลอดชีวิตไม่มีรูปแบบที่
แน่นอน มี ความยึดหยุ่น สามารถเรียนรู้ได้ทุกสถานที่ ทุ ก เวลา สามารถเรียนรู้ได้ตามความพร้อม
ความสามารถ และความพึ ง พอใจของตนเอง มี อิ ส ระในการเรียนรู้ มี วิ ธี ก ารศึก ษาหาความรู้ที่
หลากหลาย ส่งผลให้บุคคลเกิดการพัฒนาศักยภาพตามช่วงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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1.2 แนวคิดเรื่องการศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียนถูกกาหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ได้มี
นักการศึกษานาแนวคิดมาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน รวมไปถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เนื่องจากกรอบแนวคิดทางการศึกษาได้ขยายกว้างไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งผลให้เป็นการ
สร้ า งความรู้ที่ ส าคั ญ ของการศึก ษา การเรี ยนรู้ และการฝึก อบรมนอกสถานศึก ษา นอกจากนี้
Coombs (1974) ได้วิเคราะห์การเติบโตทางการศึกษาที่เป็นวิกฤติการศึกษาของโลก ในเรื่องความไม่
มั่นคงของหลักสูตรการศึกษา การเติบโตทางด้านการศึกษาและด้านเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามขั้นตอน
และการท างานไม่ ไ ด้เ ป็น ผลมาจากการศึ ก ษาที่ เ ป็นปั จ จัย นาเข้ าของกระบวนการศึ ก ษา ท าให้
การศึกษาในระบบโรงเรียนไม่สามารถรองรับได้ตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจึงมีบทบาทมากขึ้น ในการช่วยพัฒนาคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพการณ์ปัจจุบัน
1.2.1 ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สาหรับความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน ได้มีนักการศึกษาให้ความหมายของ
การศึกษานอกระบบโรงเรียนไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า เป็นการศึกษาที่ มีความยืดหยุ่น ในการกาหนด
ความมุ่งหมาย รูปแบบและวิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา และการประเมินผลที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
อาชัญญา รัตนอุบล (2542) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบว่า เป็นกิจกรรมทาง
การศึกษา และมวลประสบการณ์ความรู้ใดๆ ก็ตามที่จัดขึ้นโดยบุคคล หน่วยงาน และสถาบันต่ างๆ
นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ
และทัศนคติที่พึงประสงค์ ของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในสังคม
สุ ม าลี สั ง ข์ ศ รี (2545) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการศึ ก ษานอกระบบว่ า เป็ น กิ จ กรรมทาง
การศึ ก ษาทุ ก รู ป แบบที่ จั ด บริ ก ารให้ แ ก่ ป ระชาชน ทุ ก เพศ ทุ ก วั ย ไม่ จ ากั ด การศึ ก ษา อาชี พ
ประสบการณ์ หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ทางด้านทักษะการประกอบ
อาชีพ ความรู้และข่าวสารข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในด้านต่างๆ เพื่อเป็นพื้นฐานในการดารงชีวิตและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อุ่นตา นพคุณ (2546) ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน หมายถึง กิ จกรรม
หรือโปรแกรมที่สถาบันต่างๆ ในสังคมจัดขึ้น โดยมีความมุ่งหมายที่จะจัดกิจกรรมทางการศึกษาให้แก่
เยาวชนที่กาหนดได้ว่าคือใคร เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเอง ในกลุ่ม และกิจกรรมดังกล่าวจัด
ให้แก่เยาวชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกชมชน และทุกระดับการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี
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สุนทร สุนันท์ชัย (2547) ได้ให้ความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า เป็นกิจกรรม
ทางการศึกษาที่จัดขึ้นนอกระบบโรงเรียน ไม่ว่าจะดาเนินการเป็นเอกเทศ หรือเป็นส่วนสาคัญของ
กิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่กลุ่มผู้เรียนที่ระบุได้และเกิดผลการเรียนรู้ที่ระบุได้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย พ.ศ. 2551 บัญญัติ
ความหมายของการศึกษานอกระบบไว้ว่า เป็นกิจกรรมการศึกษาที่มีกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการ และ
วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัด ระยะเวลาที่มีความยืดหยุ่นและ
หลากหลายตามสภาพความต้องการและศักยภาพในการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย และวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานเพื่อรับรองคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู้
อุ ด ม เชี ย กี ว งศ์ (2551) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการศึ ก ษานอกระบบโรงเรี ย น หมายถึ ง
การศึกษาที่มีระบบ ที่อยู่นอกโรงเรียนภาคปกติ เป็นการศึกษาที่มีแบบแผน กฎเกณฑ์ หลักสูตร และ
วัตถุป ระสงค์ที่ แน่นอน มี ผู้จัด และสามารถบอกได้ว่าเรียนแล้วได้อะไร จะรู้อะไร จบเมื่ อไร จะมี
ความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร
Knowles (1975) ได้อ ธิบ ายถึง การศึก ษานอกระบบโรงเรียนว่า เป็นกระบวนการในการ
เรียนรู้ของทุกคนที่สาเร็จการศึกษาภาคปกติ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับทุกคน ที่จัดขึ้นโดย
สถาบันต่างๆ อย่างมีเป้าหมายทางการศึกษา
Rogers (2004) ได้กล่าวถึงการศึกษานอกระบบโรงเรียนว่า เป็นการศึกษาทุกอย่างที่อยู่นอก
ระบบปกติ และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการศึกษาได้
จากความหมายของการศึกษานอกระบบโรงเรียน สรุปได้ว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียน
เป็นการจัดกิจกรรมทางการศึกษาทุกรูปแบบที่อยู่นอกเหนือโรงเรียนภาคปกติ เป็นการศึกษาที่จัด
ให้กั บ กลุ่ ม เป้าหมายที่ อ ยู่นอกระบบโรงเรียน เปิดโอกาสให้กั บ ผู้เ รียนทุ กเพศ ทุ ก วัย ทุ ก ภูมิ ห ลัง
ทุกระดับการศึกษา และทุกชุมชน ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ โดยลักษณะการจัดการเรียนการ
สอนมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน ไม่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่แน่นอน มีความยืดหยุ่นและความหลากหลายของ
กิจกรรม มีการประเมินผลการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการจัดการศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จัดขึ้นโดยบุคคล หน่วยงาน สถาบันต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ
ทัศนคติและค่านิยมที่ดี โดยเฉพาะผู้ใหญ่วัยทางานที่จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อ
การประกอบอาชีพ การมีทักษะอาชีพ และการดารงชีวิตหรือการทางานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของยุคศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
1.2.2 หลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สุวัฒ น์ วัฒ นวงค์ (2531) ได้อธิบ ายถึง ลัก ษณะส าคัญ ของกิ จ กรรมการศึก ษานอกระบบ
โรงเรียน ดังต่อไปนี้
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1. การศึกษานอกระบบโรงเรียน มีส่ วนเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และความต้องการของแต่
ละบุคคลที่จะนาไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมในด้านใดด้าน
หนึ่ง อันเป็นผลมาจากการได้รับความรู้นั้นๆ
3. การจัดกิจกรรมในการวิจัยการศึกษานอกโรงเรี ยน มักจะก่อให้เกิดการเรียนรู้และผู้เริ่ม
ได้รับประสบการณ์ ทาให้เกิดความชานาญและทักษะ และกระบวนการเกี่ยวกับความรู้ ความสามารถ
ในการเป็นผู้นาชุมชน
4. การศึก ษานอกระบบโรงเรียน มี ลัก ษณะที่ มีความยืดหยุ่น รวมไปถึง สามารถก่อให้เกิด
นวัตกรรมต่างๆ ทางการศึกษาได้โดยง่าย
5. การวิจัยที่เกิดขึ้นทางด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน ส่วนมากจะเสียค่าใช้จ่ายไม่มาก
นัก และผู้เรียนจะต้องช่วยเหลือตนเองบ้างในด้านค่าใช้จ่าย
6. การศึก ษานอกระบบโรงเรียน เป็นการวิจัยที่อยู่ใกล้ชิดกั บจุดประสงค์ในการนาไปใช้
เพราะว่าเป็นการวิจัยที่ริเริ่ม เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน
7. การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นวิธีการที่พยายามจะใช้ประโยชน์จากการศึกษาให้มาก
ที่สุด โดยการฝึกความชานาญ ความรู้ที่เรียนมาแล้วจากในระบบโรงเรียน จะพยายามนามาสร้างเสริม
และฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น
สุมาลี สังข์ศรี (2545) ได้กล่าวว่า การศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นการเรียนรู้สาหรับคนทุก
เพศทุกวัย ดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ต้องมีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสม
ดังนี้
1. การศึก ษานอกระบบโรงเรียนประเภทการศึก ษาพื้นฐาน เป็นกิ จ กรรมที่ จัดขึ้นเพื่อให้
กลุ่ ม เป้ า หมายมี ค วามรู้พื้ น ฐานที่ จ าเป็น ต่ อ การด ารงชี วิ ต ได้ แ ก่ ความรู้ ใ นการเขี ย นอ่ าน การ
ติดต่อสื่อสาร สังคมสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
2. การศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทการให้ความรู้และทักษะอาชีพ เป็นการให้ความรู้ทา
ด้านวิชาชีพสาขาต่างๆ เพื่อสามารถนาความรู้มาปรับปรุงอาชีพที่ประกอบอยู่สาหรับอาชีพใหม่เพื่ อ
เพิ่มพูนรายได้ ซึ่งจัดโดยหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ เป็นต้น
3. การศึกษานอกระบบโรงเรียนประเภทให้ความรู้ทั่วไปและข่าวสารข้อมูลประเภทที่เ ป็น
ปัจจุบัน โดยเป็นการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารที่มปี ระโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้แก่ความรู้
ด้านสุขภาพ กฎหมาย ศาสนา สิ่งแวดล้อม การเมือง เศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งการศึกษาในลักษณะนี้
ปัจจุบันเรียกว่า การศึกษาตามอัธยาศัย
หลัก การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สรุป ได้ดัง นี้ (สุม าลี สัง ข์ศรี , 2545; ส านัก งาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2551; วรรธณา บุญประเสริฐ, 2554)
1. ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา เป็นการจัดบริการทางการศึกษาเพื่อให้โอกาสแก่ผู้
ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา และผู้ด้อยโอกาสโดยไม่มีข้อจากัดของเพศ วัย พื้นฐานการศึกษา อาชีพ
ความสนใจ ฐานะทางเศรษฐกิจ ความห่างไกล เป็นต้น เพื่อให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน
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2. การกระจายโอกาสทางการศึก ษา โดยการใช้ วิ ธี ก ารต่ า งๆ เพื่ อ กระจายโอกาสทาง
การศึกษาไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมและทั่วถึง
3. การส่งเสริมการศึกษาต้องเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยหน่วยงานที่จัดการศึกษา
ควรส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่ต่อเนื่อง เมื่อผู้เรียนมีความพร้อมก็สามารถศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา
อย่างต่อเนื่องทุกช่วงชีวิต
4. เน้นผู้เ รียนเป็นศูนย์ก ลางในการเรียนรู้ม ากกว่าการสอน โดยผู้เ รียนมี ส่วนร่วมในการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย หลักสูตร วิธีการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา
ให้เป็นผู้คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น
5. ความยืดหยุ่นในกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ จะไม่ เคร่งครัดเหมื อนการศึกษาในระบบ
โรงเรียน เช่น เกณฑ์ด้านอายุ พื้นฐานความรู้ เป็นต้น
6. สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยกิจกรรมแต่ละกิจกรรมควรจัดขึ้น
หลัง จากการสารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ซึ่ง มี ความต้องการไม่เหมือนกัน การจัด
กิจกรรมควรจัดให้แตกต่างกันไป
7. สัม พั นธ์กั บ สภาพการดาเนิน การ เนื้อหาของกิ จ กรรมและหลัก สูตรควรยืดหยุ่ น และ
หลากหลาย คือ นอกจากจะมีกิจกรรมหลายประเภท หลายสาขาแล้ว เนื้อหาหลักสูตรในแต่ละวิชา
ควรจะต้องมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาพสังคมในแต่ละท้องถิ่น
8. มี รูป แบบที่ หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามสะดวก เช่น อาจจะมี
รูปแบบที่มีผู้สอนและผู้เรียนเต็มเวลา รูปแบบที่สอนบางเวลา และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทางาน บาง
รูปแบบอาจจะเรียนด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปหรือจากสื่อการสอน
9. การจัดการเรียนการสอนต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งเพศ วัย อายุ อาชีพ
ความสนใจ ฯลฯ ผู้ส อนต้อ งตระหนัก ถึง ความแตกต่างเหล่านี้และหาวิธีก ารสอนที่ เ หมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยให้อิสระผู้เรียนให้เรียนตามความสามารถ และเวลาที่สะดวก
10. ผู้สอนหรือผู้ที่มาให้ความรู้มีความหลากหลาย ไม่จากัดว่าจะต้องเป็นครูหรืออาจารย์จาก
สถาบันการศึก ษา โดยอาจเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานประกอบการ
บุคคลในท้องถิ่น พระ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น
11. นาผลการศึกษาไปใช้ได้ในปัจจุบัน ควรให้ผู้เรียนนาสิ่งที่เรียนรู้ ไปปรับใช้ได้ทันทีทันใด
เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบอาชีพและมีภาระต่อการทามาหากิน ทาให้ไม่มีเวลา
เพื่อสะสมความรู้เข้าไว้ในหลายๆ ปี ซึ่งต้องการเรียนเพื่อนาความรู้ไปปรับใช้ในการทางานและใน
ชีวิตประจาวันได้ทันที
12. ความยืดหยุ่นในเรื่องเวลาและสถานที่เรียน ต้องอานวยความสะดวกแก่กลุ่มเป้าหมายใน
เรื่องเวลาและสถานที่ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นผู้มีภาระที่ต้องรับผิดชอบต่อการทางาน
ครอบครัว ดังนั้นเวลาที่มาเรียนก็ย่อมหาได้ยาก การเรียนการสอนจึงควรจัดตามสถานที่ต่างๆ ตาม
ความสะดวกของผู้เรียน และเวลาเรียนควรจัดให้เหมาะสมกับช่วงเวลาว่างของกลุ่มเป้าหมาย
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จากหลักการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สรุปได้ว่า การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน
จัดตามประเภทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นกิจกรรมทางการศึกษาที่มุ่งตอบสนองความ
ต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เป็นการเรียนรู้เพื่อคนทุกเพศทุกวัย จัดขึ้น
โดยหน่วยงานหรือ องค์ก รที่เ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมุ่ ง ให้ผู้เรียนมีความรู้
พื้นฐานที่จาเป็นในการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในสังคม
1.3 แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นยุทธศาสตร์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้นเมื่อ 30 ปีมาแล้ว ภายใต้
ความพยายามของ OECD UNESCO และสภายุโ รป (Council of Europe) เพื่อเป็นการแก้ วิก ฤติ
ทางการศึกษาในอดีตที่บุคคลเรียนรู้ตลอดเวลา เนื่องจากโอกาสทางการศึกษาของมนุษย์มีขีดจากัด
ในช่วงเริ่มแรกของชีวิตจากการศึกษาในระบบ (Formal Education) จึงควรเปิดโอกาสทางการศึกษา
แก่ผู้ที่ไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาในโรงเรียน ด้วยการจัดการศึกษาผู้ ใหญ่ ดังนั้นการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตไม่เพียงหมายถึงการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult Education) แต่ยังครอบคลุมการเรียนรู้ในทุกรูปแบบ
ตลอดช่วงชีวิตของบุคคล
การเรียนรู้ตลอดชีวิตนับเป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการศึกษาที่สาคัญ เนื่องจากทุกคน
ล้วนแต่ต้องเรียนรู้ต่อเนื่องอยู่ ตลอดเวลา การเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นการเรียนรู้ที่มีความสาคัญที่ทุก
คนสามารถกระทาได้ในทุกช่วงวัยของชีวิต และเรียนรู้ได้ในทุกสถานที่ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการเรียนรู้
ที่ครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ โดยทุกคนมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในโอกาสทาง
การศึกษา และมีวิธีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการดาเนินชีวิต รวมทั้งสาระการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับ
ชีวิตจริง ทุกคนมีอิสระในการเลือกที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้และเลือกวิธีเรียนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับความสามารถของ ตน ในการที่จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพของแต่
ละบุคคล มีความรู้ความเข้าใจและ ทักษะที่จาเป็นในการดาเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ รวมถึง
ทักษะในการแสวงหาความรู้หรือมีเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลก
ยุคปัจจุบัน
การเรี ยนรู้ต ลอดชี วิ ต จึ ง เป็น กระบวนการเรีย นรู้ที่ ใ ห้ค วามส าคั ญ ต่ อตั ว บุค คล ซึ่ ง เป็น
ศูนย์กลางของการเรียนรู้ทั้งการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีวิธีการ
แสวงหาความรู้ที่หลากลาย และสามารถใช้ความรู้แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยตัวเองตลอดช่วงชีวิต และ
ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ชูเกียรติ ลีสุวรรณ์, 2543)
1.3.1 ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
รุ่ง แก้วแดง (2543) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ที่รวมถึงการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่เกิดจนตาย เรียนรู้ได้ทั้ง
ชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงคนที่ศึกษาด้วยตนเองและผู้สูงอายุ
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สุม าลี สัง ข์ศรี (2546) ได้ก ล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น ภาพรวมของการศึ ก ษาทุ ก
ประเภทที่เกิดขึ้นตลอดชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดถึงตาย เป็นการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาบุคคลให้ปรับตัว
เข้ากับความเปลี่ยนแปลงในทุกช่วงชีวิต และพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
การเรียนรู้ตลอดชีวิตครอบคลุมการศึกษาทุกรูปแบบ ทุกวัย ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษา
นอกโรงเรียน และการศึกษาแบบไม่เป็นทางการจากทุกแห่งความรู้ในชุมชน และสังคม และเกิดขึ้นได้
ทุกที่โดยไม่จากัดเวลา และสถานที่
สุนทร สุนันท์ชัย (2547) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า เป็นการรับความรู้
ทักษะ และเจตคติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งได้จากในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทั้งโดยตั้งใจ
และไม่ได้ตั้งใจ ทั้งมีการจัดและไม่มีการจัด และทั้งมีการวางแผนและไม่มีการวางแผน
อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ (2548) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกระ
บวนการที่มีผลต่อการเรียนรู้ โดยการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เกิด
ขึ้นกับบุคคลทุกช่วงอายุตั้งแต่เกิดจนตาย โดยในแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละบุคคลอาจได้รับการศึกษา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือหลายรูปแบบผสมผสานกัน เป็นการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต และปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า
หมายถึง เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ งอกงามของบุคคลทุ กช่วงอายุตั้งแต่เกิ ดจนจาย
ประกอบด้วยการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
Dewey (1959) ได้ให้ความหมายว่า บุคคลต้องเรียนอยู่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ออกจากครรภ์
มารดาจนถึงสิ้นอายุ เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของแต่ละบุคคล ซึ่ง เป็นการศึกษาที่ ไม่ใช่
รูปแบบการจัดการศึกษาในโรงเรียน
Peterson (1979) ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงใน
ตัวบุคคลตลอดช่วงชีวิต อันเนื่องมาจากกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
การศึกษาสาหรับทุกๆ ช่วงของชีวิตตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุตั้งแต่เกิดจนตาย
Europa (2003) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตหมายถึง กิ จ กรรมการเรียนรู้
ทั้งหมดที่ได้ดาเนินการผ่านชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงความรู้ ทักษะ และความสามารถที่
มีความสัมพันธ์กับมุมมองภายในของบุคคลและสังคม
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Hojat et al. (2006) ได้ให้ความหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ว่า เป็นการพัฒนาบุคลากร
โดยผ่านกระบวนการให้การสนับสนุนวิธีการต่างๆ แก่บุคคล เพื่อให้เข้าถึงความรู้ ทักษะ และความ
เข้าใจว่าบุคคลมีความต้องการการเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตเพื่อการมีความเชื่อมั่น มีความคิดสร้างสรรค์
และมีความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเรียนรู้ที่ผสมผสาน
และเชื่อมโยงการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย เป็นการศึกษาจากทุกแหล่งความรู้ในชุมชน สังคม และเกิดขึ้นได้ทุกช่วงวัย โดยไม่จากัดเวลา
สถานที่ รวมไปถึงเป็นการศึกษาที่สัมพันธ์กับวิถีการดาเนินชีวิตของบุคคลในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
1.3.2 ความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีร ากฐานมาจากแนวคิดเกี่ ยวกับ การศึกษาตลอดชีวิ ตที่
เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกในการประชุมที่จดั โดย องค์การยูเนสโก (UNESCO) ในปี พ.ศ. 2505
ซึ่ง ได้พ ยายามที่ จ ะท าความชัดเจนเกี่ยวกั บ แนวคิดเรื่องการศึก ษาตลอดชีวิตมาโดยตลอด เมื่ อปี
พ.ศ. 2513 UNESCO ได้เผยแพร่แนวคิดเรื่อง “Lifelong Education” และเรื่อง “An Introduction
to Lifelong Education” ขึ้ น เพื่ อ อธิ บ ายแนวคิ ด การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต จนกระทั่ ง ปี พ.ศ. 2515
ได้ เ ผยแพร่ ร ายงานของคณะกรรมการฝ่ า ยการศึ ก ษาเรื่ อ ง “Learning to be: The world of
education today and tomorrow” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแนวคิดเรื่องการศึก ษา
ตลอดชีวิตกับการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) โดยย้าถึงความเข้าใจว่าแนวคิด
การศึกษาตลอดชีวิต เป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่รู้จักจบสิ้น อาจมาจากการจูง ใจหรือไม่จูงใจก็ตาม
เนื่องจากมนุษย์เราก็ได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
ประเทศไทยได้นาแนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาเป็นสาระส าคัญ ในพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัด
การศึกษาที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังต่อไปนี้
สุม าลี สัง ข์ศรี (2545) ได้ก ล่าวถึง เหตุผ ลและความจ าเป็ นของการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต ต่ อ
สังคมไทยไว้ ดังต่อไปนี้
1. ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในภาพรวมในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วทั้งเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง และวัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยี และโครงสร้างประชากร สิ่งเหล่านี้มี
ผลกระทบต่อสังคมไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม จึงจาเป็นที่ประชาชนไทยทุกคนจะต้องได้รับความรู้
ข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ
2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอาชีพการงาน เมื่อเศรษฐกิจโลกมีการเปลี่ยนแปลงก็
ย่อมมีผลกระทบมาถึงประเทศไทยในลักษณะต่างๆ ด้วยเหตุนี้ประชาชนที่ประกอบอาชีพการงานจึง
ต้องพัฒนาความรู้ ทักษะอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถพัฒนาอาชีพและปรับเปลี่ยนการประกอบอาชีพได้
อย่างเหมาะสม
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3. ความเปลี่ย นแปลงทางด้ า นสัง คมและวั ฒ นธรรม เนื่ อ งจากข้ อ มู ล ข่า วสาร สื่ อ ต่างๆ
ได้เผยแพร่ตัวอย่างของสังคมและวัฒนธรรมจากประเทศอื่นมาสู่ประเทศไทยอย่างรวดเร็ว มีปัญหา
ทางสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นมากมาย บุคคลจึงมีความจาเป็นที่จะต้องเรียนรู้อยู่เสมอตลอดเวลา
4. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง การปกครอง ประชาชนมีสิทธิในการได้รับการศึก ษา
อย่างเท่าเทียมกัน จึงมีความจาเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดการศึกษาอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลได้โอกาสอย่างเสมอภาคกัน
5. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร การคมนาคม การรับ
ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วด้วยระบบสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงทาให้ประชาชนต้องรับรู้ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว และจาเป็นจะต้องเรียนรู้ ติดตามให้ทัน หรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ
ได้
6. ความเปลี่ ย นแปลงด้ า นโครงสร้า งประชากร ประเทศไทยมี จ านวนผู้สูง อายุเ พิ่ม ขึ้น
ประชากรเหล่านี้ยังจาเป็นต้องดาเนินชีวิต ต้องประกอบอาชีพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีความจ าเป็น
ที่จะต้องจัดการศึกษาให้แก่บุคคลเหล่านี้ เพื่อให้พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
7. ข้อจากัดของระบบการศึกษาเดิม ทาให้ประชาชนได้รับโอกาสการเรียนรู้ไม่เท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะผู้ยากจน ผู้อ ยู่ในชนบท ยัง เป็นผู้ด้อยโอกาส ดัง นั้นจึง จาเป็นต้องปรับระบบการศึกษา
เพื่อที่จะเอื้อโอกาสให้แก่ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส านัก เลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได้ก ล่าวว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องจาเป็น
ส าหรับทุก คน สามารถกระทาได้ทุกช่วงของชีวิต ทุ ก สถานที่ ตั้ง แต่เ กิ ดจนตาย เพราะครอบคลุม
การศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ มีความเสมอภาคกันในโอกาสทางการศึกษา มีวิธีการเรียนรู้ มีเนื้อหา
สาระที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิตและวิถีชีวิต มีอิสระในการเลือกสิ่งที่ต้องการจะเรียนรู้และเลือกวิธี
เรียนที่เหมาะสมกับตนเอง
อั ญ ชลี ธรรมาวิ ธี กุ ล (2551) ได้ อ ธิ บ ายถึ ง ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ว่ า มี
ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้คนเราสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ที่
เกิดขึ้นในชีวิตให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นคนเราต้องเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ยิ่งเราเชื่อว่าคนเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เรายิ่งต้องสนับสนุนส่งเสริม
ให้คนอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปัจจัยในการเรียนรู้เพื่อการ
สร้างสรรค์ปัญญาและรู้จักแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุ บัน
Hasan (1996) กล่าวถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตไว้ ดังต่อไปนี้
1. ความส าคั ญ และความรู้ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ สากล ซึ่ ง เห็น ได้ จ ากประเทศ
อุตสาหกรรมที่เติบโตและพัฒนาขึ้นได้เนื่องจากการมีความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และความคิดในสังคมแห่ง
ความรู้ และหากประเทศใดไม่ ส่ง เสริม การมี สัง คมแห่งการเรียนรู้ ประชาชนในประเทศนั้นก็ จ ะ
เสียเปรียบและถูกทิ้งให้ล้าหลังในที่สุด
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2. การให้ความสาคัญกับ รากฐานการศึกษาและการเรียนรู้ต่อเนื่องในสังคมแห่งการเรียนรู้
พบว่า ผู้ที่ประสบความสาเร็จในการศึกษาในช่วงวัยเด็กและวัย รุ่นจะมีศักยภาพและแรงจูงใจในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ในส่วนของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทาให้คนบางกลุ่มซึ่งพลาดโอกาส
ทางการศึกษา และไม่มีโอกาสเข้าเรียนตั้งแต่เริ่มแรก เกิดความรู้สึกแปลกแยกจากสังคม ซึ่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตจะช่วยให้คนกลุ่มนี้มีโอกาสในการเรียนรู้อีกครั้งหนึ่ง
3. ความสาคัญในการส่งเสริมให้สังคมมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเชื่อกันว่าเทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึ ง มี ความจ าเป็นจะต้องพัฒ นาทั ก ษะและความรู้เ ผชิญ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความยืดหยุ่นให้มนุษย์สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้
4. ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับ ปรากฏการณ์การมีอายุยืนของมนุษย์ คือ
มีการยืดระยะเวลาการศึกษาในช่วงต้นรวมทั้งช่วงเกษียณอายุของชีวิตออกไป ในขณะที่ชีวิตวัยทางาน
ต้องรับภาระหนักจากเศรษฐกิจ จึงต้องมีการผสมผสานการทางานกับการเรียนรู้เข้าด้วยกัน
จากความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องส่งเสริม ให้
บุคคลมีโอกาสในการเรียนรู้ในสิ่งที่สอดคล้องกับวิถีการดาเนินชีวิตของแต่ละคน การจัดการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องบูรณาการและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึก ษาตามอัธยาศัยผสมผสานกั น รวมไปถึงการเรียนรู้จาก
สภาวะแวดล้ อ ม สถานการณ์ และวิ ถี ชี วิ ต ของบุ ค คล โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก าร
เปลี่ยนแปลงของข้อมูล ข่าวสารอย่างรวดเร็วต่อเนื่องตลอดเวลา ประชาชนทุกคนต้องเตรียมตัวเอง
เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
1.3.3 หลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส านัก งานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ส รุปสาระสาคัญเกี่ ยวกับหลักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีดังนี้
1. สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีนวัตกรรมการเรียนรู้
2. การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องตลอดเวลา ตลอดช่วงอายุของผู้เรียน
3. ทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ผู้เรียนและการเรียนรู้มีความสาคัญและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตที่มีความสุข
5. ผู้เรียนมีโอกาสและมีทางเลือกในการเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มีคุณภาพและยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียน
6. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
7. ทุกแห่งหนในสังคม คือ แหล่งการเรียนรู้ของคนทุกคน
8. ทุกฝ่ายในสังคมต้องร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึก ษาและอานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ปวงชน
9. การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เป็น การบูร ณาการศึ ก ษาในระบบ การศึ ก ษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าด้วยกัน
10. คุณภาพของการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้เรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
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จากหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ง 10 หัวข้อนั้น จาเป็นต้องมีการวางกรอบยุทธศาสตร์การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้เกิดพลังและความเป็นไปได้ที่จะทาให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้ และรักที่จะ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) ดังนี้
1. สร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ชัดเจนให้ครอบคลุมหลักการทั้ง 10 ข้อ
2. สร้างนิสัยรักการอ่าน และวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
3. สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกส่วนของสังคม
4. ให้ความสาคัญและสร้างความสัมพันธ์ของเอกัตบุคคล ครอบครัว ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิน่
ศาสนสถาน และสถานประกอบการในฐานะที่เป็นแหล่งการเรียนรู้
5. กระจายแหล่งการเรียนรู้ให้ทั่วถึง และครอบคลุมทุกจุดของสังคม
6. พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
7. การพัฒนาข้อมูล สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
8. การพัฒนาและประกันคุณภาพรูปแบบ กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้
9. จัดสรรเงินทุน และระดมทรัพยากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
จากยุทธศาสตร์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้มีการระดมความคิดกาหนดออกมาเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543) สรุปได้ดังนี้
1. การสร้างความรู้ความเข้าใจในส่วนของเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้ อง โดยการสร้างองค์ความรู้
สร้างกระแส จัดประชุม ระดมความคิด การแสวงหาแนวร่วมเพื่อจัดทาประชาพิจารณ์ จัดท าเป็น
โครงการตัวอย่าง และโครงการนาร่อง สร้างแรงจูงใจ และความมั่นใจในการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุนในทุกรูปแบบ และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
2. การสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการรณรงค์ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์
ความก้าวหน้า ความมั่นคงในชีวิตที่เกิดจากการเรียนรู้ สร้างกลไกต่างๆ เพื่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
ถูก ต้อ ง ให้สื่อ มวลชนทุ ก แขนงมี บทบาทในการกระตุ้นให้ทุก คนเป็นผู้เ รียนรู้ตลอดชีวิต มี ก ารจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. การสร้างเครือ ข่ายความสัม พันธ์และการมี ส่วนร่วมของทุ ก ฝ่าย โดยการใช้ก ฎหมาย
กฎระเบียบ เป็นมาตรการกาหนดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย สร้างความสัมพันธ์ ความเป็นเครือข่ายซึ่ง
กัน และจัดให้มีเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกหนทุกแห่ง
4. ให้ความสาคัญและสร้างความสัมพันธ์ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย
การส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ร่วมกันภายในครอบครัว การเรียนรู้ร่วมกันภายในชุมชน สนับสนุนการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน
5. การกระจายแหล่งเรียนรู้ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย เช่น ครอบครัว ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานประกอบการและชุมชน ร่วมกันจัดตั้งหรือสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
6. การพัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรูอ้ ย่างหลากหลาย โดยการสร้างมาตรการกลไกที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้โอกาสทุกคนได้เข้ามาสู่กระบวนการเรียนรู้ และร่วมสร้างเส้นทางการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง สนับสนุนให้เกิดโครงการหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ
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7. การพั ฒ นาเทคโนโลยีเ พื่อการเรียนรู้ โดยการบริห ารจัดการการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จัดตั้งศูนย์บริการสื่อและเทคโนโลยีการศึก ษา
ให้มากขึ้นในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของบุคคลและชุมชน
8. การพัฒนาและประกันคุณภาพกิจกรรมการเรียนรู้ โดยการทบทวนกฎระเบียบที่เกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนรูท้ ี่ได้มาตรฐานไม่ว่าการเรียนรู้นั้นจะเกิดจากการเรียนรู้ในระบบ นอกระบบ
หรื อ ตามอั ธ ยาศั ย การวั ด ผลต้ อ งวั ด ในสิ่ ง ที่ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ แ ละสามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวันในลักษณะของโครงงานที่ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดเองและสร้างเอง
9. การจัดสรรเงินทุนและระดมทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการระดมทุนจากทุก
ฝ่าย เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวิต ปรับระบบงบประมาณของรัฐให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
ร่วมกันในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ็ญณี แนรอท (2544) ได้กล่าวว่า หลักการเรียนรู้ ตลอดชีวิตในยุคปัจจุบันมีหลักความเชื่อ
ว่าการเรียนรู้ตลอดชีวิตขององค์ก รต่างๆ จะนาไปสู่ความร่วมมื อในการให้บ ริก ารการศึก ษาแก่
ประชาชนอย่างทั่วถึง ทาให้ประชาชนสามารถปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองตลอดเวลา
และความเชื่อในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เป็นการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสาคัญ
นอกจากนี้ การจั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ต้ อ งมองในองค์ ร วม (Comprehensive View)
ที่ครอบคลุมกิจกรรมการเรียนรู้ในทุ กด้าน มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงความรู้ และความสามารถของ
บุคคลที่มีความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ มีลักษณะ 4 ประการ (รักกิจ ศรีสรินทร์, 2547)
ดังต่อไปนี้
1. มีมุมมองอย่างเป็นระบบ หมายถึง คุณลักษณะที่พิเศษของการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกรอบ
แนวคิดของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ของโอกาสการเรียนรู้
ที่มีความเชื่อมโยงกัน ซึ่งครอบคลุมวงจรชีวิตทั้งหมด ประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ ของการเรียนรู้ที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
2. มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หมายถึง มีการเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นด้านอุปทาน (Supply) เป็น
ศูนย์ก ลางในรูป แบบของการจัดการศึก ษาเชิงสถาบันที่ เป็นทางการ ไปสู่ด้านอุป สงค์ (Demand)
ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนเป็นสาคัญ
3. มีแรงจูงใจที่จะเรียน หมายถึง การมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองและ
การเรียนรู้ที่ตนเองเป็นผู้ชี้นา ซึ่งเป็นพื้นฐานสาหรับการเรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องตลอดชีวิต
4. มีวัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาที่หลากหลาย หมายถึ ง การมุ่งเน้นความสาคัญกับ
เป้ า หมายการศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย เช่ น การพั ฒ นาความรู้ และการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของ
วัตถุประสงค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามโอกาสและช่วงชีวิตของแต่ละคน
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จากหลักการและแนวทางการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตดังกล่าว สรุปได้ว่า การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตมีหลักการสาคัญ คือ การเรียนรู้ต้องมีความสัมพันธ์ เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีการดาเนิน
ชีวิตของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต การจัดการเรียนรู้ต้องผสมผสานทั้งการศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าด้วยกัน โดยที่ทุกคนมีโอกาสในการเลือกที่
จะเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความพึงพอใจของ ตนเอง เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 2 แนวคิด และหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
การเรีย นรู้ข องผู้ใ หญ่เ ริ่ ม ปรากฏครั้ง แรกโดยนั ก การศึ ก ษาผู้ใหญ่ ชื่อ Dusan Savicevic
ชาวยูโกสลาเวีย ซึ่งได้เสนอแนวคิด “Andragogy” ให้แก่วงการศึกษาในอเมริกา และต่อมา Knowles
ได้ใช้คาว่า Andragogy เขียนบทความลงในวารสาร Adult Leadership ในปี ค.ศ.1986 และได้ให้
ความหมายของคาว่า Andragogy หมายถึง ศิลป์และศาสตร์ในการสอนผู้ใหญ่
การประชุ ม นานาชาติ ด้ า นการศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ (International Conference on Adult
Education) มีความสาคัญต่อการกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาผู้ใหญ่ของประเทศสมาชิกองค์การ
ยูเ นสโก สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตยูเ นสโก (UNESCO Institute for Lifelong Learning หรือ
UIL) เป็นผู้เริ่มจัดการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาผู้ใหญ่ ขึ้นทุก 12 ปี เพื่อให้ประเทศขององค์การ
การศึก ษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยู (UNESCO) ร่วมลงสัตยาบรรณว่าด้วย
การศึกษาผู้ใหญ่ การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ก่อนการประชุมทุกครั้ง ประเทศ
สมาชิกในแต่ละภูมิภาคจะร่วมประชุมเพื่อจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานของแต่ละภูมิภาคเพื่อ
นาเสนอต่อคณะกรรมการในการจัดประชุมนานาชาติด้านการศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งจะช่วยในการผลักดัน
การกาหนดหัวข้อเรื่องของการประชุมนานาชาติด้านการศึกษาผู้ ใหญ่ ในแต่ละครั้งอันจะนาไปสู่การ
แก้ปัญหาการดาเนินงานและช่วยพัฒนางานด้านการศึกษาผู้ใหญ่ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก นอกจากนี้ประเทศสมาชิกจะให้คามั่นสัญญาในการดาเนินงานการศึกษาผู้ใหญ่ในอนาคต
การประชุมครั้งที่ 1 จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2492 (ค.ศ. 1949) ณ เมืองเอลสินอร์ ประเทศเดนมาร์ค
ซึ่ง เป็นช่วงหลัง สงครามโลกครั้ง ที่ 2 จึง ต้องการมุ่ ง ให้ก ารศึก ษาผู้ใหญ่มี บ ทบาทส าคัญ ในระดั บ
นานาชาติ โดยเน้นการเสริมสร้างสันติภาพและการเยียวยาสังคม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับ
การศึกษา ส่งเสริมการรู้หนังสือ การฝึกทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทา
การประชุมครั้งที่ 2 จัด ณ เมืองมอนตรีออน ประเทศแคนาดา ในปี พ.ศ. 2503 (ค.ศ. 1960)
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นนโยบายการขจัดการไม่รู้หนังสือและบทบาทของการศึกษา
ผู้ใหญ่ต่อการพัฒนา ในลักษณะบูรณาการแบบองค์ร วม ยังคงนโยบายส่งเสริมสันติภาพ แล ะการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สื่อประเภทต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ การประสานความร่วมมือกับ องค์กรภาคประชาสัง คมเข้ามามี
บทบาทในการจัดการศึกษาผู้ใหญ่

35
การประชุมครั้งที่ 3 จัดขึ้นในปี ค.ศ. 1972 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นการส่งเสริม
การรู้หนังสือแก่กลุ่มเป้าหมายสตรี และผู้ด้อยโอกาส นานโยบายด้านการศึกษาเข้าสู่แผนการศึกษา
ชาติ ส่งเสริมบทบาทของการศึกษานอกระบบและการศึกษาในโรงเรียน เพื่อพัฒนาเป็นการศึกษา
ตลอดชีวิตกับการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
การประชุมครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่สานักงานใหญ่องค์การยูเนสโก ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ในปี พ.ศ. 2528 (ค.ศ. 1985) ได้ย้าถึงบทบาทของการศึกษาผู้ใหญ่ต่อการพัฒนาประเทศ และการ
ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต บทบาทของสื่อมวลชนและองค์กรภาคประชาสังคม ในการสนับสนุน
การศึกษาผู้ใหญ่ การประชุมครั้งที่ 5 จัดขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ณ เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี เพื่อจุด
ประกายความสาคัญของการเรียนรู้ผู้ใหญ่ และหลอมรวมข้อตกลงทั่วโลกที่ มีต่อการศึกษาผู้ใหญ่
การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตลอดชีวิต การประชุมครั้งนี้ได้ประกาศปฏิญญาด้านการเรียนรู้ ผใู้ หญ่
การประชุมครั้งล่าสุดหรือ ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ เมืองเบเลม รัฐพารา ประเทศบราซิล ในปี พ.ศ.
2552 เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาผู้ใหญ่และการเรียนรู้ผู้ใหญ่เป็นองค์ประกอบส าคัญ ในการชี้น าการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความตระหนักของการพัฒนาและการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อ
ปวงชน และได้ประกาศกรอบปฏิบัติการเบเล็มขึ้นมาใช้เพือ่ อนาคตที่ก้าวหน้า
Knowles (1975) ได้นาเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy) ซึ่งเป็นทั้งศิลป์และ
ศาสตร์ในการสอนผู้ใหญ่ โดยการจัดการเรียนรู้สาหรับผูใ้ หญ่เป็นการใช้สถานการณ์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้มากกว่าการสอนในเนื้อหาวิชา ควรจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จ ากแหล่งการเรี ยนรู้ที่
หลากหลายโดยเฉพาะประสบการณ์ของผู้เรียนเอง เนื่องจากประสบการณ์มีความสาคัญและมีคุณค่า
มากที่สุดของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นการจัดการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่จะต้องดาเนินการควบคู่ไปกับ
ความคิดและการกระทาของผู้ใหญ่
Elias (1980) ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ แนวคิ ด ของปรัช ญาการศึ ก ษาผู้ใ หญ่ โดยเห็ น ว่ าปรัชญา
การศึกษามีความสาคัญที่จะช่วยให้นักการศึกษาได้นาไปใช้ในการกาหนดสิ่งที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะในการ
จัดการเรียนการสอนที่จะต้องนาหลักปรัชญามาประกอบการพิจารณาตัวแปรต่างๆ ในบริบทด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม และการเมืองที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละปรัชญา เพื่อนาไปสู่การ
กาหนดแนวทางในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่ มเป้าหมาย ซึ่ง
ได้แบ่งแนวคิดปรัชญาการศึกษาผู้ใหญ่ เป็นแนวปรัชญาเสรีนิยม (Liberal Adult Education) ปรัชญา
พิพัฒ นาการนิยม (Progressive Adult Education) ปรัชญาพฤติก รรมนิยม (Behaviorist Adult
Education) ปรัชญามนุษยนิยม (Humanistic Adult Education) และปรัชญาปฏิรูปนิยม (Radical
Adult Education)
2.1 ความหมายของการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
อาชัญญา รัตนอุบล (2546) ได้ให้ความหมายของผู้ใหญ่ไว้ว่า เป็นผู้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
สังคมและสติปัญญา ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ตามวัยที่เหมาะสมของตน
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Knowles ได้กล่าวถึงความหมายของการศึก ษาผู้ใหญ่ (Adult Education) ว่าประกอบไป
ด้วยความหมายใน 3 ลักษณะ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2550) ดังนี้
1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
2. กิจกรรมถูกจัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ เพื่อให้จุดมุ่งหมายของการศึกษาได้บรรลุความสาเร็จ
3. เป็นการผสมผสานของกระบวนการและกิจกรรม นาไปสู่การปฏิบัติของบุคคล สถาบัน
และหน่วยงาน สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแก่ผู้ใหญ่ เพื่อการพัฒนา และขยายโอกาสให้
ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้ไปสู่วัฒนธรรมของสังคม
Knowles (1980) ได้กล่าวถึงปัจจัยในการพิจารณาถึงการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ใหญ่หรือไม่
นั้นสามารถพิจารณาได้ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมและบทบาททางสังคมที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่
2. เป็นผู้มีอัตมโนทัศน์ (Self - Concept) หรือการรับรู้ตนเองว่าเป็นผู้ใหญ่
นอกจากนี้ Knowles (1980) ได้กล่าวถึงลักษณะที่เหมาะสมกับวัยผู้ใหญ่ที่แตกต่างจากวัย
เด็กไว้ 4 ประการ ดังต่อไปนี้
1. อัตมโนทัศน์ (Self - Concept) หรือการรับรู้ตนเอง ผู้ใหญ่จะมองตนเองว่าไม่ใช่ผู้ที่ ต้อง
พึ่งพาผู้อื่นทุกด้าน รู้จักเหตุและผล สามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองและสามารถชี้นาตนเองได้ (Self Direction) โดยสามารถนาแนวคิดมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนสาหรับผู้ใหญ่ได้ดังนี้
1.1 การสร้างบรรยากาศเพื่อให้เ กิ ดการเรียนรู้อย่างเป็นกั นเอง การยอมรับ ใน
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่
1.2 การวิเ คราะห์ความต้องการของผู้เรียนตามวัยของผู้ใหญ่ โดยจัดกิ จ กรรมให้
เหมาะสมกับบทบาทของผู้เรียนแต่ละคนเพื่อสามารถนาไปใช้ได้จริง
1.3 การวางแผนการเรียนรู้ร่วมกัน เริ่มต้นจากการกาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการเรียนรู้
เนื้อหาวิธีการประเมินความก้าวหน้าเพื่อให้บรรลุจดุ มุ่งหมายของการเรียนรู้ และรูปแบบการเรียนรูท้ มี่ ี
ความหลากหลาย
1.4 การดาเนินการเรียนการสอนเป็นการรับผิดชอบร่วมกั น โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน อานวยช่วยเหลือกันในการเรียนรู้
1.5 การประเมินผลการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนรู้จุดเด่นและจุดด้อยของตนเองในการวางแผนการแก้ ไขปรับปรุงให้ดีขึ้ นด้ วย
ตนเอง
2. ประสบการณ์ (Experience) ผู้ใหญ่มีการสะสมประสบการณ์ไว้หลายด้านตั้งแต่ยังเด็ก
ยิง่ นานวันยิ่งสะสมประสบการเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ผู้ใหญ่จะมองตนเอง
จากประสบการณ์และเห็นคุณค่าในประสบการณ์ของตนเองดังนี้
2.1 ผู้ใหญ่สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น ผู้สอน
ควรให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างอิสระ
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2.2 ผู้ ใ หญ่ ส ามารถน าประสบการณ์ เ ดิ ม มาเป็ น พื้ น ฐานส าหรั บ เชื่ อ มโยงกั บ
ประสบการณ์ใหม่ได้ ผู้สอนควรให้ผู้เรียนนาการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
ได้
2.3 ผู้ใหญ่มีความเคยชินกับประสบการณ์เดิมของตนเอง ทาให้เกิดเปลี่ยนแปลงได้
ยาก ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาและปรับปรุงความสามารถที่เป็นประสบการณ์ของตนเอง
3. ความพร้อมในการเรียน (Readiness to Learn) ผู้ใหญ่จะเรียนได้ดีที่สุด โดยเรียนรู้ในสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์และมีความจาเป็นต้องรู้ และมีความพร้อมในการเรียนรู้มากกว่าเด็กดังนี้
3.1 กาหนดเวลาและกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบทบาทและช่วง
วัยของผู้ใหญ่แต่ละคน
3.2 กาหนดแนวทางและกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการเรียนรู้
ร่วมกัน
3.3 การให้แรงเสริมเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3.4 กาหนดระยะเวลาในการเรียนการสอนให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเหนื่อยล้า
ที่จะมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
4. แนวโน้ ม ต่ อ การเรีย นรู้ (Orientation to Learning) ผู้ ใ หญ่ เ รีย นรู้เ พื่อน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ได้ทันที จึงเห็นคุณค่าของเวลาต่างไปจากเด็ก สิ่งที่เด็กเรี ยนในโรงเรียนเป็นสิ่งที่เด็กอาจจะ
ใช้ไม่ ได้ในทั นที ซึ่ง ผู้ใหญ่ม าเรียนเพื่อนาความรู้ไปใช้ ป ระโยชน์ เ มื่อเรียนจบหรือมี ความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวแล้ว
จากความหมายการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ สรุปได้ว่า ผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะที่มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ชุมชน และสังคม และเป็นผู้ที่ยอมรับบทบาททางสังคมของตนเอง มีประสบการณ์และ
ความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติง าน และการ
แก้ไขปัญหาในชีวิตประจาวันของตนได้ทันที
2.2 หลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่จะเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยปัจจัย และแรงจูงใจหลายประการ
ซึ่งมีนักการศึกษาได้แสดงความเห็นไว้หลายท่าน ดังนี้
อุ่นตา นพคุณ (2527) ได้กล่าวว่า การให้ความสาคัญในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้
เองนั้น องค์ป ระกอบในการเรียนรู้จะต้องมี ลักษณะของการที่ผู้เ รียนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อ งในการ
เรียนรู้ทั้งในด้านความรู้สึกและความนึกคิด และการเรียนรู้นั้นจะต้องเกิดด้วยตัวของผู้เรียนเอง
อาชัญญา รัตนอุบล (2551) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้
ประกอบด้วย ความเหมาะสมและความพร้อมของผู้ใหญ่ ในการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์
สติปัญญา อายุ ความสามารถ และประสบการณ์เดิม แรงจูงใจทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งเป็นความ
ต้องการการเรียนรู้ การได้รับรางวัล รวมไปถึงทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน ขจัดอุปสรรคจากสิ่งแวดล้อม
และสิ่งที่เรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใหญ่
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หลั ก การเรีย นรู้ข องผู้ใ หญ่ จ ากทั ศ นะของ (ส านัก งานส่ง เสริม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2553) สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ควรพิ จ ารณาและให้ ค วามส าคั ญ กั บ แรงจู ง ใจในการเรี ย น (Motivation to Learn)
กล่าวคือ บุคคลจะเรียนรู้ได้ดีถ้าหากมีความต้องการในการเรียนสิ่งนั้น ๆ เช่น สภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ (Learning Environment) ต้องมีความสะดวกสบายเหมาะสมตลอดจนได้รับความไว้วางใจ
และการให้เกียรติผู้เรียน
2. ควรคานึง ถึง ความต้อ งการในการเรียนของแต่ล ะบุค คล และรูป แบบของการเรียนรู้
(Learning Style) ที่มีความหลากหลาย รวมไปถึงองค์ความรู้เดิมและประสบการณ์ (Experience)
อันมีคุณค่า
3. ควรพิจารณาถึงความสาคัญกับเนื้อหา และกิจกรรมในการเรียนรู้ (Learning Content
and Activities) โดยให้ความสาคัญกับปัญหาที่สอดคล้องกับความจริง (Realistic Problems) และ
นาการเรียนรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหา
4. ต้ อ งเอาใจใส่กั บ การมี ส่วนร่ว มทั้ ง ทางด้ านสติปัญ ญาและทางด้ านร่างกายในการจัด
กิจกรรมเรียนรู้ ควรให้มีเวลาพอเพียงในการเรียนรู้โดยเฉพาะการเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ การฝึกทักษะ
ใหม่ๆ และการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
5. ให้โอกาสในการฝึกภาคปฏิบัติจนเกิดผลดีหรือการนาความรู้ไปประยุกต์ได้ โดยให้ผู้เรียน
ได้แสดงศักยภาพหรือ สมรรถภาพในการเรียนรู้จนกระทั่งเขาได้เห็นถึงความก้าวหน้าว่าสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้ ซึ่งจะเชื่อมั่นในความรู้ที่เกิดจากตนเองมากกว่าคนอื่นบอก
Lindeman (1926) ได้ศึกษาแนวคิดด้านความต้องการและความสนใจของผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับ
การเรียนรู้ ซึ่งสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ผู้ใหญ่อยากจะเรียนรู้ก็ต่อเมื่อ มีความต้องการ และมีความสนใจที่จะเรียนรู้
2. การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้มุ่ งเน้นไปที่ ก าร
ดาเนินชีวิตประจาวันของผู้ใหญ่เป็นสาคัญ มีการสารวจความต้องการที่แท้จริง เนื่องจากข้อมูลที่ได้
สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่แท้จริง
3. ประสบการณ์ของผู้ใหญ่นั้น ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามาก ดังนั้น วิธีการเรียนรู้จะเป็น
การวิเคราะห์และการค้นหาความจริงจากประสบการณ์ และผู้ใหญ่จะเป็นผู้ชี้นาตนเองมากกว่าที่จะให้
บุคคลอื่นชี้นาหรือควบคุมได้ ผู้สอนควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้ใหญ่เรียนรู้ด้วยตนเอง
4. การจัดกิ จ กรรมการเรียนรู้ ควรคานึง ถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความคิด
สมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ เนื่องจากผู้ใหญ่ยิ่งมีอายุมากขึ้นก็ยิ่งมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมาก
Knowles (1970) ได้อธิบายถึงการจัดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ว่าผู้ใหญ่จะเกิดการเรียนรู้ได้ดี
หากพิจารณาจากองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. ความต้องการและความสนใจ (Need and Interests) ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้หากว่าสิ่งนั้นตรง
กับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่ผ่านมา
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2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต (Life Situation) ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีหากยึดสถานการณ์
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ใหญ่เป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน
3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (Analysis of Experience) ประสบการณ์เป็นแหล่งที่มีคุณค่า
มากที่สุดสาหรับผู้ใหญ่ ดังนั้น การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่ละคนอย่างละเอียดว่ามีส่วน
ไหนของประสบการณ์ที่นามาใช้ในการเรียนการสอนได้บ้าง แล้วจึงหาทางนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป
4. ผู้ใหญ่ต้องการนาตนเอง (Self - Directing) ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของผู้ใหญ่ คือ
ความสามารถในการนาตนเองได้ บทบาทของครูจึงอยู่ในกระบวนการสืบหาหรือค้นหาคาตอบร่วมกับ
ผู้เรียนมากกว่าการส่งผ่านหรือเป็นสื่อสาหรับความรู้
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individual Difference) ความแตกต่างระหว่างบุคคลจะ
เพิ่มมากขึ้นตามวัยของแต่ละบุคคล ดังนั้นการสอนผู้ใหญ่ต้องจัดเตรียมการให้สอดคล้องกับ ความ
แตกต่างอย่างเหมาะสม
นอกจากนี้ Knowles (1970) ได้อธิบายรูปแบบการวางแผนกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้
(learning design models) ซึ่งสามารถอธิบายโดยสรุปได้ดังนี้
1. รูป แบบตามโครงสร้าง (Organic Model) เป็นรูป แบบที่ มี 7 ขั้นตอน คือ 1) การสร้าง
บรรยากาศ 2) จัดโครงสร้างทางกายภาพให้เอื้ออานวยการร่วมกันวางแผน 3) การร่วมกันวิเคราะห์
ความต้องการ 4) การร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ 5) การร่วมกันวางแผนกิจกรรม 6) การดาเนินการ
ตามแผน และ 7) การ ร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ความต้องการอีกครั้ง
2. รู ป แบบตามขั้ น ตอนด าเนิ น การ (Operational Model) เป็ น การวางแผนกิ จ กรรม
ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ก ระบวนการแก้ ปัญ หา กระบวนการตัด สิน ใจ และกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการหาความรู้ เพื่อสามารถนามาวางแผนจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามลาดับของ
ขั้นตอน ผู้เ รียนผู้ใหญ่ที่ เ ข้าร่วมการ เรียนรู้จ ะได้รับ ประสบการณ์ก ารเรียนรู้ ในทุ ก ขั้ นตอนของ
กระบวนการ
3. รูปแบบตามบทบาท (Role Model) รูปแบบนี้ยึดสมรรถนะ หรือความรู้ความสามารถที่
จ าเป็นในการปฏิบัติภารกิ จตามบทบาท การปฏิบัติ ง านตามบทบาทเป็นการระบุชนิดของทักษะ
ขอบข่ายของเนื้อหาความรู้และเจตคติที่ต้องฝึกอบรม และพัฒนาให้กับกลุ่มเป้าหมาย
4. รูปแบบตามหน้าที่ (Functional Model) รูปแบบนี้ยึดภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานใน
องค์กร เป็นกรอบความคิดในการจัดเนื้อหาและกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรูท้ าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
สิ่งที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหน่วยงานนั้นขององค์กรอย่างครบถ้วน
5. รูปแบบตามเนื้อหา (Thematic Model) รูปแบบนี้ยึดแก่นสาระของเนื้อหาเป็นหลัก ใน
การจัดวางเนื้อหาและกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนเป็นสาคัญ
Kidd (1973) ได้กล่าวถึงลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นผูใ้ หญ่ว่า การเรียนรู้ของ
ผู้ใหญ่มีความสัมพันธ์กับงาน ความเป็นอยู่ บทบาท และภารกิจของบุคคลนั้น ดังนั้น ลักษณะการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่และเรียนรู้ได้ดี สรุปได้ดังนี้
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1. กิจกรรมการเรียนรู้ต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่โดยตรง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับงานด้านวิชาชีพ ทักษะ ความรู้ และเจตคติที่นาไปสู่ความสาเร็จในอาชีพ
2. กิ จ กรรมการเรียนรู้มี เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เป็นการท าให้ผู้เรียนได้รู้ว่า
ตนเองประสบความสาเร็จหรือล้มเหลว
3. กิจกรรมการเรียนรู้ไม่มีข้อจากัดในเรื่องของเวลา หรือมีการกาหนดเวลาให้เหมาะสมกับวัย
4. กิจกรรมการเรียนรู้เป็ นเรื่องเกี่ยวกับปัญหา สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันที่
ผู้ใหญ่เห็นว่ามีความจาเป็นที่ต้องเรียนรู้ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
5. กิจกรรมการเรียนรู้ใช้เหตุผลมากขึ้น และไม่ใช้พละกาลังมาก
จากภาพรวมของหลัก การเรีย นรู้ข องผู้ใ หญ่ สรุ ป ได้ ว่ า หลั ก การ เรีย นรู้ข องผู้ใ หญ่ต้อง
จัดรูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้ เนื่องจากผู้ใหญ่มี
ความต้องการที่จะเรียนรู้อยู่ในตัวอยู่แล้ว การเรียนรู้ควรมุ่งเน้นประโยชน์ที่สามารถนาไปใช้ได้จริง
และมีความสอดคล้องกับประสบการณ์ วิถีการดาเนินชี วิต และการประกอบอาชีพของผู้เรียน สิ่งที่
เรียนต้องมีคุณค่าและสามารถตัดสินใจด้วยการชี้นาของตนเอง
2.3 ลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
สุคนธ์ ภูริเวทย์ (2542) ได้อธิบายถึงระบบการศึกษาผู้ใหญ่ ควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. ผู้ใหญ่ที่มีระดับแรงจูงใจและความพร้อมที่จะเรียนสูง มักจะมีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่มี
ความชัดเจน มีโครงสร้างที่เป็นระบบว่าจะเรียนเพื่ออะไร
2. การจัดประสบการณ์อย่างกว้างๆ ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ของผู้เรียนเอง และจากการ
ประกอบอาชีพของผู้เรียน ผู้สอนต้องสามารถนาเอาประสบการณ์เหล่านี้มาเป็นแหล่งข้อมูลในการ
จัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษาผู้ใหญ่หรือผู้เรียนที่เป็นผู้ ใหญ่ จะมีความยืดหยุ่นน้อย เนื่องจากมีความเคยชิน
หรือติดเป็นนิสัยจากการทางาน ส่งผลให้ไม่ค่อยยอมรับสิ่งใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ผู้สอน
ควรทาให้ผู้เรียนได้เห็นความแตกต่างหรือข้อได้เปรียบที่ผู้เรียนจะได้รับก่อน
4. นักศึกษาผู้ใหญ่ต้องเรียนแบบผู้ใหญ่ ซึ่งมีความต้องการการตอบสนองหรือต้องการการ
ปฏิบัตเิ ยี่ยงผู้ยิ่งใหญ่ เนื่องจากต้องการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ว่าจะกระทาการใดๆ ก็ตาม ผู้ใหญ่
ต้องการที่จะกระทาหรือลงมือปฏิบัตไิ ปพร้อมๆกับผู้สอน
5. นักศึกษาผู้ใหญ่ส่วนมากมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูง มีความเชื่อมั่นสูงในขณะที่
บางคนขาดความเชื่อมั่นในตนเอง และต้องการความมั่นใจในเรื่องที่สามารถเรียนรู้ได้ มีความต้องการ
ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้สอน ในการชี้แนะ ให้กาลังใจและให้ความสนับสนุนในยามจาเป็น
6. ในเรื่อ งของเวลา ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่แล้วเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก เนื่องจากผู้ใหญ่มี
ภาระหน้าที่ ที่ ต้อ งรับผิดชอบอื่ นๆ อีก ซึ่ง ต้องการความมั่นใจว่าจุดประสงค์ก ารเรียนรู้ ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ต้องมีคุณค่าแก่ตนเองจริงๆ
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ลัก ษณะธรรมชาติในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (ส านัก งานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย, 2553) สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ผู้ ใ หญ่ ต้ อ งการรู้ เ หตุ ผ ลในการเรีย นรู้ แ ละผู้ใ หญ่จ ะเรีย นรู้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ต้ อ งการจะเรียน
เนื่องจากผู้ใหญ่รู้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจของตนเองได้ก่อนการเรียนรู้
2. ลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่ต้องการที่จะชี้นาตนเองมากกว่าจะให้ผู้สอนมาชี้นา
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนควรเป็นแบบแนะแนวมากกว่า โดยบทบาทของผู้สอนควรจะเป็นการ
เข้าไปมีส่วนร่วม (Facilitator) มากกว่า
3. ประสบการณ์ของผูเ้ รียน ประสบการณ์เป็นสิ่งที่ทาให้ผใู้ หญ่มี ความแตกต่างระหว่างบุคคล
ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ควรคานึงถึงด้านความแตกต่างระหว่างบุคคล ควรใช้เทคนิค
ฝึกอบรมต่างๆ ที่เน้นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ (Experiential Techniques)
4. แนวโน้ม ในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มุ้ ง เน้นไปที่ ชีวิตประจ าวัน หรือเน้ นที่ ง าน หรือการ
แก้ ปัญ หาเสียมากกว่า กล่าวคือ ผู้ใหญ่จ ะสนใจหากช่วยให้ก ารทางานของเขาดีขึ้น หรือช่วยการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน ดังนั้นการจัดหลักสูตร ควรอาศัยสถานการณ์ต่างๆ รอบตัวผู้ใหญ่
5. บรรยากาศในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดีกว่า ในบรรยากาศที่มีการอานวย
ความสะดวกต่าง ๆ ทั้งทางกายภาพ เช่น การจัดแสงสว่าง อุณหภูมิที่พอเหมาะ การจัดที่นั่งที่เอื้อต่อ
การมีปฏิสัมพันธ์กัน และมีความเคารพซึ่งกันและกัน มีอิสรภาพในการแสดงออกอย่างเป็นกันเอง
Knowles (1980) ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ว่า ผู้ใหญ่ มีความต้องการลึกซึ้งที่
จะรู้ว่าทาไมเขาต้องรู้เรื่องเหล่านั้น ซึ่งมีความแตกต่างของการเรียนรู้ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
1. ผู้ใหญ่ปรับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับภาระงานที่ทาอยู่ และเรียนรู้ได้ดีที่สุดในบริบทของ
การใช้ความรู้ไปทาสิ่งที่ตนเองต้องการ
2. ผู้ใหญ่เข้าสู่สถานการณ์การศึกษาด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากมาย ดังนั้นผู้สอนไม่
ควรสันนิษฐานว่า ผู้ใหญ่ที่มาเรียนจะมีประสบการณ์เหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน
3. ผู้ใหญ่มีความต้องการทางจิตวิทยาที่จะนาตนเอง ซึ่งโดยความจริงแล้วคาจากัดความของ
คาว่าผู้ใหญ่ใ นทางจิตวิท ยา คือ ผู้ที่ ได้พัฒ นาความเข้าใจเกี่ ยวกั บ ตนเองในด้ านความรับ ผิ ด ชอบ
การตัดสินใจ และการควบคุมตนเอง
Lovell (1980) ได้อธิบายการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนของชีวิต สามารถสรุปได้
ดังต่อไปนี้
1. การเรียนรู้ในช่วงอายุ 16-20 ปี กล่าวคือ ระยะนี้เป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างวัยรุ่นที่ก าลัง
พัฒนาเข้าสู่ขั้นตอนการเป็นผู้ใหญ่ มีความคิดสร้างสรรค์ชอบเข้าสังคม และมักยึดถืออุ ดมคติ ดังนั้น
การเรียนรู้ควรเป็นความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย
2. การเรียนรู้ในช่วงอายุ 20-25 ปี กล่าวคือ บุคคลจะมีการพัฒนาการด้านร่างกาย สังคม
จิตใจ และอารมณ์ผสมผสานกันมากขึ้น เริ่มมีการงานอาชีพแน่นอนมั่นคงขึ้น ดังนั้นการเรียนรู้ควร
เป็นความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับครอบครัวศึกษา การสร้างงานสร้างอาชีพเป็นหลัก
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3. การเรียนรู้ในช่วงอายุ 25-40 ปี กล่าวคือ เป็นช่วงของผู้ใหญ่วัยกลางคน มีการพัฒนาการ
และเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน คือ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและบทบาททางสังคม มีชื่อเสียงและเกียรติ
ทางสัง คม ดัง นั้ นการเรียนรู้ควรเป็นทางด้านการบริหาร การจัดงาน และการเข้าสู่สัง คมเพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงฐานะทางสังคม
4. การเรี ย นรู้ ใ นช่ ว งอายุ 40-60 ปี เป็ น ช่ ว งของผู้ ใ หญ่ ต อนปลาย บุ ค คลมี ส ถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมสมบูรณ์สุดขีด มีการเสื่อมสภาพทางด้านร่างกาย ทาให้เกิด ข้อจากัดต่อการเรียนรู้
หลายคนมักจะทบทวนถึงอดีตและเปรียบเทียบกับสภาพปัจจุบันในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อปรับมโนภาพแห่ง
ตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพของร่างกาย
Brookfield (1983) ได้อ ธิบ ายกระบวนการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ว่า การเรียนรู้มีลัก ษณะเป็น
ธรรมชาติที่แตกต่างจากเด็ก ซึ่งธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นมีลักษณะสาคัญ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ใหญ่จะมีความต้องการและโน้มเอียงที่จะชี้นาตนเอง อาจขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม หรือ
สถานการณ์ที่ตนเองประสบอยู่
2. ประสบการณ์ของผู้ใหญ่จะเป็นแหล่งทรัพยากรที่ทรงคุณค่าต่อการเรียนรู้ และสามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ประสบการณ์เป็นเทคนิคในการเรียนรู้
3. ผู้ ใ หญ่ จ ะตระหนั ก ในการเรียนรู้เ ฉพาะสิ่ง ที่ จ าเป็นต้ อ งการเรีย นรู้เ พื่อชี วิ ต และการ
แก้ปัญหา ดังนั้น การจัดโปรแกรมการเรียนรู้ต้องเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของผู้ใหญ่
4. ผู้ใหญ่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่ต้องการนาไปใช้ในการเพิ่มทักษะ หรือความรู้ในการแก้ปัญหา
ในสถานการณ์ที่ประสบอยู่ จึงควรใช้งานเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้
จากลัก ษณะการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ สรุป ได้ว่า ผู้ใหญ่จะเรียนรู้โ ดยการใช้ประสบการณ์มา
ผสมผสานเชื่องโยงในการเรียนรู้ ผู้ใหญ่มีความต้องการและพึงพอใจในการเรียนรูส้ ิ่งทีเ่ ป็นประโยชน์ใน
ชีวิตและการทางาน โดยผู้ใหญ่จะนาประสบการณ์ที่ได้สะสมมาใช้ในการแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้กับ
สภาพการณ์ใหม่ที่ประสบอยู่ และผู้ใหญ่สามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่มีต่อ
เรื่องนั้นๆ หรือเกิดจากการแลกเปลี่ยนและใช้ประสบการณ์ร่วมกับผู้อื่น
ดัง นั้นภาพรวมของแนวคิด ทฤษฎี ก ารเรียนรู้ของผู้ใหญ่ สรุปได้ว่า การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
เกิ ดขึ้นจากความต้อ งการที่ จ ะนาเอาความรู้ ไปใช้ป ระโยชน์ในการดาเนิ นชี วิต ได้อ ย่างทั น ท่ ว งที
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะเกิดขึ้นได้ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญต่างๆ หลายปัจจัย อาทิ ผู้ใหญ่มีแรงจูงใจใน
การเรียนรู้ ได้แก่ ความก้ าวหน้าในอาชีพ ความสนใจในเนื้อหา การตอบสนองความต้องการจาก
ภายนอก ความสนุก สนานที่ ได้ใช้ความสามารถทางสติปัญ ญา และการได้มี ป ฏิสัม พันธ์กั บ ผู้ อื่ น
ซึ่งหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะเน้นการชี้นาตนเองมากกว่า เนื่องจากผู้ ใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
แต่มี อี ก ปัจ จัยหนึ่ง คือ การจัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับ ผู้ใหญ่ในกลุ่ม ที่ไม่ รู้หนังสือ ด้อยโอกาส
ทางการเรีย นรู้ หรื อ อยู่ ใ นสภาวะยากล าบากต่ อ การเรีย นรู้ ซึ่ ง การจั ดการเรีย นรู้ต้ องค านึง ถึง
องค์ประกอบทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และวัฒนธรรม โดยผสมผสานการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ
วิ ถี ชี วิ ต ความแตกต่ า งระหว่ า งบุค คล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก การเห็ น คุ ณ ค่ า ในการเรียนรู้
และสามารถคิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตอนที่ 3 แนวคิดเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เมื่อเริ่มศตวรรษที่ 21 มนุษย์พบว่าตัวเองอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หากไม่มี
การเปลี่ยนแปลงก็จะก่อให้เกิดความหายนะอย่างใหญ่หลวงได้ในภายหลัง ในขณะเดียวกันเรากาลัง
ปลดล็อกศักยภาพเหนือชั้นใหม่ๆ ซึ่งสามารถนาเราไปสู่ชีวิตที่น่าตื่นเต้นและอารยธรรมอันรุ่งโรจน์มาก
ยิ่งขึ้น ศตวรรษที่ 21 อาจจะเป็นศตวรรษสุดท้ายของมนุษย์ชาติก็เป็นได้ หรืออาจจะเป็นศตวรรษที่
อารยธรรมเริ่มก้าวไปสูอ่ นาคตที่มีคุณภาพ มนุษย์จะต้องตัดสินใจเพื่อหาข้อสรุปที่มคี วามแตกต่างอย่าง
รุนแรงโดยเร็ว การตัดสินใจของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้าใจทางเลือกของศตวรรษที่ 21
การคิดถึงอนาคตอย่างมีเหตุผลและการปฏิบัติสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลร่วมกัน (Martin, 2006) ดังนั้น
โลกมีความก้าวหน้าไปทุกวันอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่างๆ ก่อให้เกิดความรู้
ใหม่ๆ รวมไปถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน อีก
ทั้งได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของของประชาชนจานวนไม่น้อย ซึ่งการมีทักษะ สมรรถนะที่
พึงประสงค์สามารถจัดการกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21 เริ่ ม ต้ น จาก โครงการชื่ อ ว่ า The Secretary’s
Commission on Achieving Necessary Skills หรื อ ที่ เ รี ยกกว่ า SCANS เป็ น โครงการที่ เ กิ ดขึ้น
ภายใต้ ก ารควบคุ ม ของกระทรวงแรงงาน (U.S. Department of Labor) เป็ น การศึ ก ษาทั ก ษะ
ความสามารถและสมรรถนะในการทางานที่ต้องการในสถานประกอบการ โดยความรู้ ความสามารถ
และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิ บัติงาน ประกอบด้วย ทักษะพื้นฐาน (Basic Skills) ทักษะการ
คิ ด (Thinking Skills) และคุ ณ สมบั ติ ส่ ว นบุ ค คล (Personal Qualities) นอกจากนี้ ยั ง กล่ า วถึ ง
สมรรถนะที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 5 สมรรถนะ ได้แก่ 1) แหล่งความรู้ เป็นการกาหนด
แผนและการจัดสรรทรัพยากร 2) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น 3)
ข้อมูล เป็นการจัดการและการใช้ข้อมูล 4) ระบบ เป็นความรู้ ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างความ
ซับซ้อนของระบบ และ 5) เทคโนโลยี เป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีความหลากหลายเพื่อการปฏิบัติงาน
(Secretary’s Commission on Achieving Necessary Skills, 1991)
จากนั้นได้มี ก ารพั ฒนาโครงการเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งกลุ่มภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกว่า P21
เป็นองค์กรที่พัฒนาแนวคิดทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่เกิดจากการร่วมกันพัฒนากรอบงานเพื่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Framework for 21st Century Learning) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กั บ
นักเรียนในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา และมีรัฐต่างๆ ได้นากรอบงานเพื่อการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ไปจัดท าเป็นแผนงานและโครงการเพื่อการปฏิบัติแล้ว อาทิ รัฐฮาวาย รัฐอริโซนา
รัฐเท็กซัส เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันองค์กรนี้ยังคงเคลื่อนไหวเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่องใน
เรื่องต่างๆ ดังนี้ “P21 Advocates for 21st Century Readiness Acts in 113th Congress”, “P21
and Pearson Foundation Launch 21st Century Learning Exemplar Program” , and
“National Boarn for Professional Teaching Standards Joins P21” เป็นต้น
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อย่างไรก็ ตามการเรียนรู้และการทาความเข้าใจเกี่ ยวกับ เรื่องของทั กษะการเรียนรู้ในยุค
ศตวรรษที่ 21 ในทวีปเอเชียและประเทศไทยยังไม่แพร่หลายมากนั ก แม้ว่าแนวคิดนี้จะเริ่มมานาน
พอสมควรทั้งในสังคมไทยและสังคมอาเซียน แต่เป็นเพียงแค่การศึกษาภาพกว้างๆ (Singh, 1991)
ประเทศแรกๆ ที่สนใจในเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ประเทศมาเลเซีย โดยได้นา
แนวคิดดังกล่าวไปประกอบกับทิศทางในอนาคตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในปี 2020
(Vision 2020) โดยใช้ แ นวคิ ด ของกลุ่ ม ภาคี เ พื่ อ ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st
Century Skills) นอกจากนี้มีการทาวิจัยในเรื่องทักษะในศตวรรษที่ 21 กว้างขวางกันมากขึ้น โดยใช้
ทั ก ษะ 4 ประการ ของกลุ่ม enGauge เป็น หลัก (Osman et al., 2010) ส่วนประเทศอื่นๆ เช่น
ประเทศบรูไน ได้นาแนวคิดนี้ไปพัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ (Brunei Darussalam, 2013) ในขณะที่
ประเทศฟิลิปปินส์ ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จากการสนับสนุนของบริษัท Cisco
โดยแบ่ ง ทั ก ษะเป็ น 4 กลุ่ ม ดั ง นี้ กลุ่ ม วิ ธี คิ ด (Ways of Thinking) กลุ่ ม วิ ธี ก ารท างาน (Ways of
Working) กลุ่ ม เครื่อ งมื อ การท างาน (Tools of Working) และกลุ่ ม ทั ก ษะส าหรับ ใช้ ชี วิ ต ในโลก
ปั จ จุ บั น (Skills for Living in the World) และประเทศอิ นโดนี เ ซี ย ได้ น าไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์
แผนการศึกษาในอนาคตของอินโดนีเซียเช่นกัน (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557)
สาหรับประเทศไทยกรอบงานเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา
ทักษะแห่งอนาคตใหม่ และบุคคลที่ริเริ่มและผลักดันแนวคิดนี้ คือ ศาสตราจารย์ นพ.วิจารณ์ พานิ ช
โดยได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมตระหนักถึง
ความจาเป็นในเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในยุคปัจจุบัน อีกทั้งการเผยแพร่หนังสือเกี่ยวกับศตวรรษที่ 21
เรื่อง “21st Century Skills: Rethinking How Students Learn” ผลงานการเขียนโดยนักวิชาการ
หลากหลายสาขา ในแง่ มุ ม ต่ า งๆ โดยมี James Bellanca และ Ron Brandt เป็ น บรรณาธิก าร
(Bellanca and Brandt, 2010) ส่งผลให้ความสนใจเรื่องของศตวรรษที่ 21 จึงได้มีการกล่าวถึงและมี
การเผยแพร่ไปอย่างกว้างขวางทั้งในวงการศึกษาและวงการอื่นๆ
จะเห็นได้ว่า ความสนใจในเรื่องศตวรรษที่ 21 ส่วนใหญ่ผู้ที่ศึกษาและผู้ให้ความสาคัญนั้นจะ
เน้นไปที่เรื่องของทักษะ ซึ่งจะเน้นความสามารถของแต่ละบุคคลเป็นประการหลัก แต่ในเรื่องของ
เนื้อหาสาระต่างๆ มีการกล่าวถึงกันไม่มากนัก อาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะของสังคมไทยและสังคม
แถบอาเซียนสาหรับอนาคตนั้นความจาเป็นของทักษะใหม่ๆ มีมากกว่า แต่เนื้อหาสาหรับโลกยุคใหม่
แม้ มี ความต้อ งการแต่ก็ ยัง ไม่ ม ากพอ ไม่ ห ลากหลาย และไม่ ก ว้างขวางลึก ซึ้ง เท่ าทั ก ษะเป็นหลัก
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557) ดังนั้น ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสัง คมโลก
ดังกล่าว จาเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพคนให้มีความรู้ ทักษะ มีสมรรถนะ สามารถปรับตัวให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสาเร็จของการแข่งขันของประเทศในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะเรื่องของ
การศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนา เพราะการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา
ศัก ยภาพและขีดความสามารถ ให้ส ามารถดารงชีวิตได้อย่ างมี ค วามสุ ขท่ ามกลางสัง คมที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (จินตนา สุจจานันท์, 2556)
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3.1 ความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
THE Journal (2000) ได้กล่าวถึงความสาคัญเรื่อง “วิสัยทัศน์การศึกษาศตวรรษที่ 21” เป็น
การศึกษาที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีไปสู่การปรับโฉมใหม่ของระบบการศึกษา โดยเฉพาะการสร้าง
รายวิชาออนไลน์ (Course Online) สร้างรายวิชาเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เช่น บทบาทของผู้สอนจะเปลี่ยนไปทาหน้าที่อื่นที่
เทคโนโลยีไม่สามารถทาได้ และการประเมินเปลี่ยนจากคะแนนการทดสอบเป็นการประเมินเชิง
คุณภาพของมนุษย์
Martin (2006) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ในหนังสื่อ
เรื่อง “The Meaning of the 21st Century” ว่าศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งความสุดโต่ง ซึ่งอาจ
มีการสร้างสรรค์อารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ หรืออาจทาให้เกิดยุคมืด หรือหายนะในรูปแบบใหม่ การเปลี่ยน
ผ่านครั้งสาคัญกาลังเกิดขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้ความรู้เกี่ยวกับอนาคตให้ทุกคนรับรู้ พร้อมบอกให้ทราบ
ว่าทักษะอะไรที่จาเป็นสาหรับโลกในปัจจุบันและอนาคต เพื่อจะได้ปรับตัว และอยู่อย่างมีความสุขบน
โลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
Kay (2010) ได้กล่าวถึง ศตวรรษที่ 21” หรือ “The 21st Century” คือ ช่วงระยะเวลานับ
ร้อยปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ถึง ค.ศ. 2100 ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก
ในหลายๆ เรื่องราวจนกระทบต่อการทางานและการดารงชีวิตของประชากรโลก ซึ่งก่อให้เกิดเสียง
เรียกร้องให้มีการเตรียมความพร้อมประชากรเพื่อรองรับต่อการทางานและการใช้ชีวิตที่เกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ ซึ่งประเทศที่ริเริ่มการเรียกร้องให้มีการเตรียมความพร้อมพลเมืองสาหรับศตวรรษที่
21 ขึ้นเป็นประเทศแรกคือ ประเทศสหรัฐอเมริกา (United States of America) โดยการเรียกร้อง
อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นในปี ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) จากองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
บริษัทขนาดใหญ่ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และสานักงานด้านการศึกษาของรัฐ โดยตั้งชื่อว่า ภาคี
เพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) เพื่อแสดงเหตุผลสาคัญในการ
รองรั บ ต่ อ การเปลี่ย นแปลงดั ง กล่า ว โดยมี เ หตุ ผ ลการเรี ย กร้ อ งในประเด็ น ต่ า งๆ (Kay, 2010)
ดังต่อไปนี้
1. โลกกาลังเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศจากระบบ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมมาเป็นระบบเศรษฐกิจบริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ความรู้ และนวัตกรรมที่
หลากหลาย ผู้ ที่ ส ามารถปรับ ตั ว และสร้า งประโยชน์ ใ ห้แ ก่ อ งค์ ก รด้ว ยการใช้ ทั ก ษะการสื่อสาร
(Communication Skill) ทั ก ษะการแก้ ปั ญ หา (Problem-solving Skill) และทั ก ษะการคิ ด เชิ ง
วิพากษ์ (Critical Thinking Skill) จึงจะประสบความสาเร็จได้
2. สถานศึกษาและนักเรียนไม่มีการปรับตัวตามโลกที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากระบบการศึกษา
ของรัฐยังไม่มีการเตรียมความพร้อมนักเรียนในการเป็น พลเมืองในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถใช้
ชีวิตภายใต้ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นักเรียนไม่รู้สึกมีส่วนร่วมหรือได้แรงบันดาลใจจากการเรียนใน
โรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่ไกลตัวของพวกเขา ส่งผลให้เกิดช่องว่างของการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ระหว่าง
นักเรียนแตกต่างกัน
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3. ประเทศสหรัฐอเมริกาขาดเป้าหมายหรือทิศทางที่ชัดเจนในการรักษาศักยภาพการแข่ง ขัน
ทางเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากคิดว่าตนเองเป็นชาติที่มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงในระดับโลก
แต่ปัจจุบันพบว่า สหรัฐอเมริกากาลังสูญเสียความเป็นผู้นาอันเนื่องมาจากไม่มีมาตรการเตรียมความ
พร้อมของประชากรวัยแรงงานที่สามารถแข่งขันได้ ซึ่งประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปและเอเชียได้มี การ
ปรับปรุงระบบการศึกษาใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยการปลูกฝังทักษะแห่งศตวรรษ
ใหม่เพื่อผลิตแรงงานที่มีคุณภาพในระบบเศรษฐกิจแบบใหม่แล้ว
ความส าคัญ เกี่ ยวกั บ ทั ก ษะการเรี ยนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 (Dede, 2007; Cedefop, 2008;
Ananiadou and Claro, 2009; ลิขสิท ธิ์ พุฒ เขียว, 2554) สรุป สาระสาคัญได้ ว่า ทั ก ษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 คือ ความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด
ความสาเร็จเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ความเข้าใจคือ การผสมผสานระหว่างความรู้ที่มี หรือที่
รับมาเข้ากับกระบวนการทางทักษะที่เกิดขึ้น จึงเกิดเป็นความเข้าใจ และสมรรถนะ เป็นการนาเอา
ความเข้าใจที่ได้ไปพัฒนาและปรับใช้ เพื่อต่อยอดความเข้าใจเข้ากับสถานการณ์จริงได้และสามารถ
แก้ไขได้ทันท่วงที ขึ้นอยู่กับบริบทของสถานการณ์ เช่น การศึกษาเรียนรู้ การทางาน โดยไม่มีขีดจากัด
ในเรื่องความรู้พื้นฐาน ซึ่งเป็นการรวบรวมความสามารถทั้งหมด รวมไปถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ และ
การเห็นคุณค่าทางจริยธรรมอันดีง าม ซึ่ง วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวว่า ความสามารถในการ
ทางานไม่ได้ขึ้นกับรู้มากหรือรู้น้อย แต่ขึ้นกับทักษะการเรียนรู้ พร้อมเรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ อยากเรียนรู้
สนุกกับการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถปรับตัวได้ทุกครั้งเมื่อ
พบอุปสรรคและปัญหาชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากปรากฏการณ์ใหม่
แห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงหนังสือเรื่อง “21st Century Skills: Learning for Life
in our Time” ที่ระบุหลักการหรือปัจจัยสาคัญด้านการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ 5 ประการ คือ
การเรียนรู้ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมจริงหรือชีวิตจริง (Authentic Learning) การเรียนรู้ในระดับ
สร้ า งกระบวนทั ศ น์ (Mental Model Building) การเรี ย นรู้ที่ แ ท้ จ ริง ขั บ ดั นด้ ว ยฉั น ทะ (Internal
Motivation) การเรี ย นรู้ ค วามแตกต่ า งระหว่ า งบุค คล (Multiple Intelligence) และการเรียนรู้
กิจกรรมทางสังคม (Social Learning)
จินตนา สุจจานันท์ (2556) ได้นาเสนอเกี่ยวกับทักษะสาหรับการทางานในอนาคต ปี 2020
(Future Work Skills 2020) จากงานวิจัยของสถาบันส าหรับอนาคตหรือ The Institute for the
Future (IFTF) มหาวิทยาลัย Phoenix ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็นสาหรับแรงงานใน
อนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า ผลการวิจัยสรุปแรงขับที่สาคัญ 6 ประการ และทักษะที่จาเป็น 10 ทักษะ
ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การท างานในอนาคต (Institute for the Future for the University of
Phoenix Research Institute, 2011) ดังต่อไปนี้
แรงขับ 6 ประการของการเปลี่ยนแปลง ได้แก่
1. การมีอายุยืนขึ้น การเพิ่มจานวนของผู้สูงอายุทั่วโลกทาให้การประกอบอาชีพและ
การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้คนต้องเปลี่ยนอาชีพ ชีวิตครอบครัวและการศึกษา เพื่อให้สามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากร
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2. การเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและระบบเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ เครื่องจักรที่ถูก
ใช้แทนแรงงานในงานที่ซ้าๆ โดยจะเข้ามาในส่วนของการผลิต การเรียนการสอน การทาสงคราม
การแพทย์ การดู แ ลความปลอดภั ย ท าให้ ม นุ ษ ย์ ต้ อ งปรั บ การคิ ด เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาของงานและ
กระบวนการทางาน
3. โลกคอมพิวเตอร์ การเพิ่มขึ้นของระบบเซ็นเซอร์และอานาจการประมวลผลทาให้
โลกเป็นระบบโปรแกรม ทาให้มนุษย์มองเห็นรูปแบบและออกแบบสื่อต่างๆ ผ่านข้อมูล ทาให้มนุษย์
จัดการกับข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ สามารถออกแบบระบบสังคมได้ และช่วยให้ค้นพบ
รูปแบบความสัมพันธ์ใหม่ๆ
4. ระบบนิ เ วศใหม่ ข องสื่ อ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารใหม่ ต้ อ งการความสามารถใหม่
นอกเหนือจากตัวหนังสือ เนื่องจากเทคโนโลยีสื่อผสมใหม่ๆ ทาให้เกิดวิธีการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ
เกิดการแพร่กระจายและซับซ้อนของสื่อเหล่านี้ เกิดระบบนิเวศใหม่ๆ เกิดการพัฒนาภาษาใหม่ๆ เพื่อ
การสื่อสาร จากอินเทอร์เน็ต และรูปแบบสื่อชนิดอื่นๆ
5. โครงสร้างองค์ก รขนาดใหญ่ เทคโนโลยีท างสัง คมก่ อให้เ กิ ดรูป แบบใหม่ ของ
ผลิตภัณฑ์และการสร้างค่านิยมรูปแบบใหม่ การที่มีสื่อสังคมสมัยใหม่ทาให้สามารถให้ความรู้แก่ผู้คนที่
อยู่ห่างไกลได้ การเรียนรู้ที่จะใช้เครื่องมือทางสังคมใหม่ๆ ในการทางาน การประดิษฐ์ การปกครอง
และรูปแบบการเรียนรู้แบบเปิดเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้
6. โลกที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลก การเชื่อมต่อระดับโลกเพิ่มขึ้น ทาให้องค์กรต้อง
เผชิญกับความหลากหลายและการปรับตัวขององค์กร มีการแลกเปลี่ยนข้ามเขตภูมิศาสตร์และข้าม
พรมแดนมากขึ้น ทาให้คู่แข่งใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา กุญแจสาคัญไม่ได้อยู่แค่การจ้างคนในพื้นที่
เท่านั้น แต่เป็นการบูรณาการคนงานท้องถิ่นและกระบวนการทาธุรกิจท้องถิ่นเข้ากับโครงสร้างองค์กร
ระดับโลกเพื่อที่จะรักษาความสามารถในการแข่งกันไว้ได้
นอกจากนี้ จินตนา สุจจานันท์ (2556) ได้นาเสนอทักษะ 10 ประการที่จาเป็นสาหรับแรงงาน
ในอนาคตของสถาบันสาหรับอนาคต มหาวิทยาลัย Phoenix ซึ่งระบุไว้ ดังนี้
1. ความสามารถในการตัดสินว่าอะไรสาคัญหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ ท าให้เกิด
ความต้องการทักษะแรงงานที่เครื่องจักรทาไม่ได้ เช่น ทักษะการคิดขั้นสูงที่สร้างความหยั่งรูท้ ี่ใช้ในการ
ตัดสินใจ
2. ความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างลึกซึ่งตรงไปตรงมา เพื่อกระตุ้นปฏิกิริยา
ตอบสนองและปฏิสัมพันธ์ที่ต้องการ ซึ่งทักษะเหล่านี้ทาให้เกิดความสัมพันธ์ ความร่วมมือและความ
ไว้วางใจโดยเฉพาะกับคนกลุ่มใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถคิดและหาคาตอบได้นอกเหนือจากคาตอบทั่ วไป โดยความต้องการ
แรงงานมี 2 ประเภท คือ 1) แรงงานที่มีทักษะขั้นสูง มีเทคนิคและการจัดการมาก กับ 2) แรงงานที่มี
ทักษะน้อย เงินเดือนน้อย ซึ่งแรงงานทั้ง 2 ประเภทนี้ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันได้
4. สามารถท างานในที่ๆ มี วัฒ นธรรมที่ แตกต่าง แรงงานในอนาคตต้องสามารถ
ทางานในที่ ๆ มีสิ่งแวดล้อมที่แตกต่าง ต้องมีความสามารถทางภาษา และความสามารถที่จะปรับตัว
ได้กับสถานการณ์และบริบทใหม่
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5. ความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลจานวนมากเป็นข้อมูลเชิงคุณธรรมเพื่อ เข้าใจถึง
เหตุผลของข้อมูลนั้น ทาให้ต้องการทักษะการคานวณเพื่อทาความเข้าใจกับข้อมูลนั้นๆ และต้องการ
คนที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและมีทักษะการวิเคราะห์เหตุผลเชิงปริมาณได้
6. ความสามารถในการประเมินและพัฒนาเนื้อหาที่ใช้กับสื่อรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการ
สื่อสารอย่างเกลี้ยกล่อมชักชวน ดังนั้นแรงงานรุ่นใหม่จะต้องมีความสามารถในการใช้โปรแกรมต่างๆ
ในการผลิตหรือนาเสนอเนื้อหาที่ใช้กับเครื่องมือสื่อสารชนิดใหม่ได้
7. มีความรู้ความสามารถที่จะเข้าใจศาสตร์ข้ามสาขาวิชา โดยต้องการความร่วมมือ
ของศาสตร์ห ลายสาขาเพื่ อ การแก้ ไขปัญ หาต่างๆ หรือการคิดค้น Nanotechnology ซึ่ง เป็นการ
รวบรวมความรู้ของศาสตร์หลายๆ สาขาเข้าด้วยกัน
8. ความสามารถในการพัฒนาภารกิจ/กิจกรรมและกระบวนการทางานเพื่อให้ได้ผล
ลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งระบบเซ็นเซอร์ เครื่องมือสื่อสาร และอานาจการคานวณของโลก ทาให้เ กิดโอกาส
ใหม่ในการออกแบบการทางาน ออกแบบสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่องานที่ทา ทาให้เข้าใจว่าสภาพแวดล้อม
มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ต่างๆ
9. ความสามารถในการแยกแยะกลั่นกรองข้อมูล และใช้เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ
เพื่อให้เกิดการรับรู้ที่สูงขึ้น แรงงานยุคใหม่ต้องพัฒนาทักษะที่สามารถจัดการกับข้อมูลมากมายได้
พร้อมกับการเรียนรู้การใช้เครื่องมือใหม่ๆ ที่จะจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นได้
10. ความสามารถที่จะทางานอย่างได้ผล เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเหมือนเป็นสมาชิก คน
หนึ่ง ทาให้คนติดต่อเชื่อมโยงกันได้ ทาให้งานต่อการทางานและแบ่งปันข้อมูล สิ่งแวดล้อมการทางาน
เสมือนจริงต้องการความสามารถชุดใหม่
ไพฑู ร ย์ สินลารัตน์ (2557) ได้ศึก ษาและประมวลข้อคิดเห็นเกี่ยวกั บ กระแสการมองโลก
อนาคตในศตวรรษที่ 21 จากนัก วิชาการด้านต่างๆ พบว่า การมองโลกในอนาคตมี 7 ประการ
(Global Megatrends, 2009; พิณสุดา สิริธรังสี, 2552; วิจารณ์ พาณิช, 2555; จินตนา สุจจานันท์,
2556) ดังต่อไปนี้
1. โลกเทคโนโลยี (Technologicalization) เนื่องจากบทบาทและความสาคัญของเทคโนโลยี
มีมากขึ้น คนอยู่กับเทคโนโลยีเป็นหลัก เทคโนโลยีจะเข้าไปมีส่วนในการทางานของมนุษย์อย่างมาก
โดยเฉพาะเทคโนโลยีข่าวสารและคมนาคม คนที่ทางานในอนาคตจะทางานในเชิงของเทคโนโลยี
2. โลกของเศรษฐกิ จ และการค้า (Commercialization and Economy) การเติบ โตทาง
เทคโนโลยีจะทาให้เกิดผลผลิตทางเทคโนโลยีมากขึ้น อันจะนาไปสู่การค้าขายสินค้าเก่าและสินค้ า
ใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้าพร้อมกันไป ชีวิตของคนรุ่นใหม่จึงเป็นสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ที่เน้นการค้าขายเป็นหลัก ซึ่งมีผลต่อทักษะของผู้เรียนรุ่นใหม่ ทักษะทางการค้าโดยเฉพาะจิตวิญญาณ
ของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial spirit) มีความสาคัญมากขึ้น โดยเฉพาะการค้าในรูปแบบใหม่ๆ
ที่เน้นเทคโนโลยี เน้นผลผลิตในเชิงนวัตกรรมที่ต้องอาศัยเทคนิคและความชานาญใหม่ๆ มากขึ้น ซึ่ง
ผู้เรียนจะเรียนรู้สิ่งใหม่เหล่านี้ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีประสิทธิภาพในโลกยุคใหม่ได้
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3. โลกาภิวัตน์กับเครือข่าย (Globalization and Network) โดยรูป แบบจะเปลี่ยนไปเป็น
โลกาภิวัตน์ใหม่ที่เป็นกระแสโลกาภิวัตน์ตะวันออกมากขึ้น รวมทั้งเรื่องของเครือข่ายซึ่งเป็นเครือข่ายที่
จับ มื อ กั นเองในกลุ่ม เดียวกั น ท าให้คนในยุคสตวรรษที่ 21 ต้องมี ก ารร่วมมื อกั นมากขึ้น และสื่อ
ความหมายใหม่ๆ ให้กับสังคม โดยปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัดมี 4 ประการ อันเกิดจากความท้าทายใหม่
ของโลกคือ 1) การพึ่งพากันในระดับโลกจะมีมากขึ้นทั้งในการดาเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาของโลก
2) การเป็นพลเมืองของโลกดิจิตอล และการเป็นประชาธิปไตย 3) ความต้องการผู้ประกอบการที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างและทางานใหม่ๆ มากขึ้น และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เปลี่ยนไป
โดยเฉพาะความสัมพันธ์แบบออนไลน์ (Bellanca and Brandt, 2010) ซึ่งในโลกเทคโนโลยีเครือข่าย
และธุรกิจต้องการผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น
4. สิ่ง แวดล้อ มและพลัง งาน (Environmentalization and Energy) ความสนใจและการ
เรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการพัฒ นา
ต่ า งๆ (Sustainable Development) เพราะศตวรรษที่ ผ่ า นมาโลกได้ พั ฒ นาโดยการท าลาย
สิ่งแวดล้อมไปมาก ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะมีมากขึ้น การเรียนรู้และแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องเป็นการ
ช่วยเหลือกันมากขึ้น
5. ความเป็นเมื อ ง (Urbanization) รูป แบบความเป็นเมื องจะก่ อให้เ กิดการซื้อขายสินค้า
ธุรกิจการค้า การใช้เทคโนโลยีต่างๆ จะตามมาอย่างมากคือ เศรษฐกิจ และชีวิตสมัยใหม่ที่ยึดโยงอยู่
กับการค้าและบริการที่ตั้งอยู่บนวิถีชีวิตใหม่ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่มากขึ้น สภาพ
เหล่านี้นาไปสู่การเป็น Global Cities มากขึ้นและชัดเจนขึ้น
6. คนจะอายุยืนขึ้น (Ageing and Health) ความก้าวหน้าทางยา การรักษาพยาบาล และ
ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพทาให้คนอายุยืนขึ้น สภาพผู้สูงอายุมีมากขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น ปัญหาคือ
คนรุ่นใหม่จะอยู่กับคนรุ่นเก่าอย่างไร ซึ่งจะเป็นปัญหาให้สังคมในอนาคต
7. อยู่กับตัวเอง (Individualization) สภาพสังคม การทางาน และเทคโนโลยีจะทาให้คนใน
สังคมอยู่กับตัวเองหรือมีลกั ษณะเฉพาะของตัวเองมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างคือ เราจะคุยกับคนที่เรารู้จกั ผ่าน
ทางเทคโนโลยีมากกว่ามาพบหน้ากันในชุมชนหรือในชั้นเรียน นักเรียนจะเข้าชั้นเรียนน้อยลงแต่คุยกัน
ทางเทคโนโลยีทางการสื่อสาร เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา จะมีมากขึ้น
จากความสาคัญของทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สรุปได้ว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เป็นความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถและสมรรถนะเพื่อการดารงชีวิตในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก
ต้องเตรียมคนไปเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เพื่อไปเป็นคนทางานที่ใช้ความรู้ความสามารถ และ
เป็นบุคคลพร้อมเรียนรู้ ซึ่งบุคคลที่มีทักษะที่จาเป็นและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
เท่านั้นจะประสบผลสาเร็จได้ หากบุคคลยังขาดการพัฒนาทักษะที่สูงขึ้นในศตวรรษนี้ก็จะทาให้ไม่ทัน
ต่อโลกและตลาดแรงงาน ดังนั้นทักษะที่สาคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้
คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่ งบุคคลสามารถเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต และการปรับตัวให้สามารถเชื่อมโยงองค์ประกอบของการเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีนักวิชาการหลายกลุ่มคิดและวิเคราะห์ไว้หลากหลาย โดย
กลุ่ ม หลั ก ที่ น าเสนอทั ก ษะนี้ คื อ กลุ่ ม ภาคี เ พื่ อ ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st
Century Skills) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้กาหนดกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(Kay, 2010 อ้างถึงใน ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, 2555) ไว้ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากกรอบความคิดเพื่ อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แสดงให้เ ห็นถึง การบูรณาการและ
เชื่อมโยงองค์ประกอบของการเรียนรู้ใน 3 องค์ประกอบคือ 1) วิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษ
ที่ 21 (Core Subjects and 21st Century Themes) 2) ทั ก ษะแห่ง ศตวรรษที่ 21 (21st Century
Skills) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยทั ก ษะใน 3 กลุ่ ม คื อ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม (Learning and
Innovation Skills) ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ( Information, Media, and
Technology Skills) และทั ก ษะชี วิ ต และการท างาน (Life and Career Skills) และ 3) ระบบ
สนั บ สนุน ที่ จ าเป็น (Supporting Systems) ประกอบด้ ว ย 4 ระบบย่อ ย คื อ มาตรฐานและการ
ประเมิ น (Standards and Assessment) หลัก สูตรและการสอน (Curriculum and Instruction)
การพั ฒ นาทางวิชาชีพ (Professional Development) และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning
Environment) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. วิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 (Core Subjects – 3Rs and 21st Century
Themes) กล่าวคือ เป็นความสาเร็จของผู้เรียนที่มีรากฐานมาจากความเชี่ยวชาญในวิชาแกนและ
แนวคิ ด ส าคั ญ ในศตวรรษที่ 21 ค าว่ า “วิ ช าแกน” (Core Subjects) หมายถึ ง วิช าภาษาอัง กฤษ
การอ่ า น หรื อ ศิ ล ปะการใช้ ภ าษา ศิ ล ปะ คณิ ต ศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ภู มิ ศ าสตร์
ประวัติศาสตร์ และการปกครองและหน้าที่พลเมือง นอกจากนี้สถานศึกษาควรส่งเสริมความเข้าใจใน
ระดับ ที่ สูง ขึ้นโดยใช้แนวคิดส าคัญ ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Themes) เนื่องจากเชื่อมโยง
ศาสตร์ห ลายศาสตร์จ ากวิ ช าแกนผสมผสานเข้ า ด้ว ยกั นในลัก ษณะพหุส าขา (Interdisciplinary
Themes) ประกอบด้วย 5 คุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1.1 การมี จิตส านึก ต่อโลก (Global Awareness) เป็นการใช้ทั ก ษะเพื่อท าความ
เข้าใจ และเข้าถึงประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในโลก โดยการเรียนรู้จากผู้อื่น สามารถทางานแบบร่วมมือ
กับผู้อื่นที่มาจากหลายวัฒนธรรม ศาสนา และการเรียนรู้รูปแบบการใช้ชีวิตภายใต้การเคารพและเปิด
มุมมองที่ดีเกี่ยวกับคน งาน และชุมชน เข้าใจประเทศและวัฒนธรรมอื่น
1.2 การรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิ จ ธุร กิ จ และการเป็นผู้ป ระกอบการ (Financial,
Economic, Business and Entrepreneurial Literacy) เป็นการพิจารณาทางเลือกด้านเศรษฐกิ จ
ให้ตนเองได้อ ย่างเหมาะสม เข้าใจบทบาทของเศรษฐกิ จในสังคม และสามารถใช้ทั ก ษะการเป็น
ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทางเลือกด้านอาชีพและผลผลิต
1.3 การรู้ด้านพลเมือง (Civic Literacy) เป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ของรัฐด้วยความรู้และความเข้าใจในฐานะพลเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรักษาสิทธิของ
พลเมืองในระดับท้องถิ่น รัฐ ประเทศ และโลก อีกทั้งต้องเข้าใจการตัดสินใจที่มีต่อท้องถิ่นและโลก
1.4 การรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เป็นการเข้าใจข้อมู ล ด้านสาธารณสุ ข
พื้นฐานและสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ รู้จักปกป้องสุขภาพกาย และสุขภาพจิตด้วย
การการเรียนรู้สาธารณสุขพื้นฐาน เช่น การรับสารอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม การออกกาลังกาย
การหลีก เลี่ยงความเสี่ยง และการลดความเครียด เป็นต้น นอกจากนั้นยัง ใช้ข้อมู ล เพื่อตัดสินใจ
ทางด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสม มีการติดตามเป้าหมายสุขภาพของตนเองและครอบครัว และ
เข้าใจประเด็นทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยระดับชาติและนานาชาติ
`1.5 การรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) เป็นการเข้าใจสถานการณ์
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ภูมิอากาศ อาหาร พลังงาน และระบบนิเวศ เข้าใจผลกระทบของสัง คมต่อ
ทรัพยกรธรรมชาติ เช่น อัตราการใช้ทรัพยากร ศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นทางสิ่งแวดล้อม และ
ตอบสนองต่อประเด็นทางสิ่งแวดล้อม เช่น การเข้าร่วมปฏิบัติการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) กล่าวคือ เป็นทักษะ
ในการจาแนกผู้เรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการทางานที่ซับซ้อนมากขึ้นออกจากผู้เรียนที่ยัง
ไม่ ได้รับ การเตรียมความพร้ อ ม ซึ่ง ทั ก ษะการเรียนรู้และนวัตกรรมประกอบด้วย 3 องค์ป ระกอบ
ดังต่อไปนี้
2.1 ความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรม ( Creativity and Innovation) เป็ น
ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Think Creatively) การทางานในลักษณะร่วมกับผู้อื่นอย่าง
สร้างสรรค์ (Working Creatively Whit Others)
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2.2 การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หา ( Critical Thinking and Problem
Solving) เป็นความสามารถในการใช้เหตุผลอย่างมีประสิทธิภาพ (Reason Effectively) และสามารถ
คิดเชิงระบบ (Use Systems Thinking) เพื่อการแก้ปัญหา
2.3 การสื่อ สารและการร่วมมือท างาน (Communication and Collaboration)
เป็นความสามารถในการสื่อสารที่มีความชัดเจน (Communicate Clearly) และการร่วมมือกับผู้อื่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Collaborate with Others)
3. ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology
Skills) กล่าวคือ โลกปัจจุบันเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารที่มกี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้เรียน
ควรมีทักษะ 3 ทักษะ ดังต่อไปนี้
3.1 การรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นการเข้าถึงสารสนเทศและการ
ประเมิ นสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) สามารถใช้และจัดการสารสนเทศได้
อย่างถูก ต้อ งและสร้างสรรค์ จัดการเกี่ยวกับ การรับข้อมูล ทางสารสนเทศจากแหล่ง สารสนเทศที่
หลากหลาย มีความเข้าใจพื้นฐานทางจริยธรรมและกฎหมาย เพื่อเข้าถึงการใช้ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ
3.2 การใช้และจัดการสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี เป็นความสามารถในการ
วิเคราะห์สื่อ (Analyze Media) เพื่อเข้าใจกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร เข้าใจความ
แตกต่างในการตีความสารของแต่ละบุคคล เช่น ผลของค่านิยมและมุมมองของบุคคลต่อการตีความ
สารและสื่อ ที่ส่งผลต่อความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคลอย่ างไร เป็นต้น มี ความเข้าใจพื้นฐานที่
ถูกต้องทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อเข้าถึงการสร้างผลผลิตทางสื่อ (Create Media Products)
3.3 การเข้ า ถึ ง สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี เป็ น การใช้ เ ทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เช่น การใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อการวิจัย การจัดการ การประเมิน และการ
สื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เช่น คอมพิวเตอร์ เครือข่ายสื่อสารหรือเครือข่ายสัง คม ( Social
Network) ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสามารถเข้าถึง จัดการ บูรณาการ ประเมิน และสร้างสารสนเทศทีม่ ี
คุณภาพและมีความเข้าใจพื้นฐานที่ถูกต้องทางจริยธรรมและกฎหมายเพื่อการเข้าถึงและสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้สูงขึ้น
4. ทักษะชีวิตและการทางาน (Life and Career Skills) กล่าวคือ การทางานและการใช้ชีวิต
ในปัจจุบันมีความสาคัญมากกว่าทักษะการคิดและความรู้ในเนื้อหา เนื่องจากความสามารถในการใช้
ชีวิตและการทางานที่ซับซ้อนมากขึ้นในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องให้ความสาคัญกับทักษะชีวิตและ
กาทางาน ซึ่งมีองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
4.1 ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and Adaptability)
เป็นความสามารถในการปรับ ตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) เช่น การปรับ ตัวต่ อ
บทบาท ความรับผิดชอบ ตารางการทางาน และบริบทที่หลากหลาย เป็นต้น สามารถทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใต้บรรยากาศแห่งความคลุมเครือและเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ยืดหยุ่น (Be Flexible)
และใช้ข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพ จัดการต่อคาชมเชยหรือคาวิจารณ์ในเชิงบวกได้ดี และ
สร้างความสมดุลระหว่างมุมมองและความเชื่อที่หลากหลายเพื่อการทางานในสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้ดี
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4.2 ความคิ ด ริ เ ริ่ ม และการชี้ น าตนเอง ( Initiative and Self-Direction) เป็ น
ความสามารถในการจัดการเป้าหมายและเวลา (Manage Goals and Time) การทางานอย่างเป็น
อิสระและเป็นผู้เรียนที่ชี้นาตนเอง (Be Self-Directed Learners)
4.3 ทั ก ษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural
Skills) เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รู้โอกาสที่เหมาะสมที่จะพูดหรือฟัง ให้ความ
เคารพนับถือผู้อื่น และสามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพในทีมที่หลากหลาย (Work Effectively in
Diverse Teams)
4.4 การเพิ่ ม ผลผลิต และการรู้รับ ผิด (Productivity and Accountability) เป็ น
ความสามารถในการจัดการโครงการ (Manage Projects) เช่น การตั้ง เป้าหมาย การจัดล าดั บ
ความสาคัญ และทาให้โครงการบรรลุเป้าหมายภายใต้อุปสรรคและแรงกดดันได้อย่างมีคุณภาพ
4.5 ความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ (Leadership and Responsibility) เป็น
ความสามารถในการชี้แนะและนาผู้อื่น (Guide and Lead Others) โดยการใช้ทักษะระหว่างบุคคล
และการแก้ปัญหา เพื่อแนะนาหรือชี้นาผู้อื่นให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของ
ผู้อื่น การสร้างแรงบันดาลใจ การแสดงพฤติกรรมในการใช้อานาจ การแสดงความรับผิดชอบต่อความ
สนใจของตนเองและผู้อื่นในเชิงกว้าง
5. ระบบสนั บ สนุน การศึ ก ษาในศตวรรษที่ 21 เนื่ อ งจากวิช าแกนและแนวคิ ดส าคัญ ใน
ศตวรรษที่ 21 และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 จะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนมิได้หากปราศจากระบบสนับสนุน
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ซึ่งต้องอาศัยระบบสนับสนุนทั้ง 5 ระบบ ดังต่อไปนี้
5.1 ระบบมาตรฐานของศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) เป็นระบบที่เน้น
เรื่องทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความรู้ในเนื้อหาและความเชี่ยวชาญ ผู้เรียนสามารถสร้างความ
เข้าใจข้ามวิชาแกน และเน้นความเข้าใจที่ลึกซึ้ง ผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหาที่มีความหมายอย่างกระตือรือร้น และมีการวัดความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย
5.2 ระบบการประเมินทั ก ษะของศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century
Skills) เป็นการสร้างความสมดุลในการประเมินระหว่างการสอบแบบอิงมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง การ
ประเมิ น ระหว่ า งเรี ย น (formative Assessment) และการประเมิ น สรุ ป รวม (Summative
Assessment) ที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ โดยเน้ นการให้ข้อ มู ล ย้อ นกลับ ที่ บูร ณาการในการเรียนรู้ที่ เ ป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยประเมินอย่างสมดุล ทั้ง
การประเมินระหว่างเรียนและการประเมินสรุปรวม การพัฒนาแฟ้มสะสมงานและสร้ างแฟ้มสะสมงาน
ที่สมดุลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการศึกษาในระดับสูงของผู้เรียน
5.3 ระบบหลัก สูตรและการสอนของศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum
and Instruction) โดยเน้นการสอนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรมในชั้นเรียนทีส่ อดคล้อง
กับบริบทของวิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21 ผู้สอนควรให้โอกาสผูเ้ รียนประยุกต์ใช้ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ข้ามสาขาวิชาและเน้นสมรรถนะการเรียนรู้ และใช้วิธีเรียนแบบนวัตกรรมที่บูรณา
การเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนแบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry-Based Approach) และ
แบบแก้ปัญหา (Problem-Based Approach) และเน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher-Order Thinking
Skills)
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5.4 ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพของศตวรรษที่ 21 (21st Century Professional
Development) เพื่ อ แสดงให้ผู้ส อนเห็นรูปแบบการบูร ณาการทั ก ษะ เครื่องมื อ และวิธีส อนแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ในชั้นเรียน สร้างความสมดุลระหว่างการสอนโดยตรงและการสอนแบบโครงงาน แสดง
ให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 พัฒนาและปลูกฝังความสามารถของผู้สอนในการค้นหาวิธีการการเรียนรู้ สติปัญญา
จุดแข็งและจุดอ่อนของของผู้เรียนได้หลากหลาย เพื่อการเข้าถึงผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน สนับสนุน
การประเมิ นเพื่อ ตรวจสอบการพั ฒนาทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เ รียนอย่างต่อเนื่อง และใช้
รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่เน้นทั้งคุณภาพและความยั่งยืน
5.5 ระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning
Environments) เป็นการสนับสนุนทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนทั ก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 สนับ สนุนชุม ชนการเรียนรู้ท างวิชาชีพที่ ท าให้นักการศึก ษาได้
ร่วมมือ แลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดีและบูรณาการทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในห้องเรียน ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนรู้ในบริบทจริงสังคม สร้างการเข้าถึงเครื่องมือ เทคโนโลยี และแหล่งทรัพยากรการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน และออกแบบสถานที่ในการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ทั้งรายบุคคลและแบบกลุ่ม
นอกจากกรอบแนวคิดของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทิศนา แขมมณี (2555) ได้สรุป
และประมวลแนวคิดเกี่ ยวกั บ ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Garner, 2007; Wagner, 2008;
Chapman, 2010) ดังต่อไปนี้
Gardner (2007) ได้นาเสนอแนวคิดจิต 5 ลักษณะ เพื่อการหลอมรวมเป็นหนึ่ง และปลูกฝัง
ให้เกิดในรุ่นต่อๆ ไป ดังนี้
1. จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined Mind) เป็นการศึกษาเรียนรู้จนเชี่ยวชาญในความรู้พื้นฐานของ
สาขาวิชานั้นๆ และขยายต่อไปยังสาขาอื่นๆ จนมีความเป็นสหวิทยาการมากขึ้น การเรียนรู้ควรเป็นไป
อย่างต่อเนื่องโดยอาศัยวินัยในการขัดเกลาความชานาญของตน และพัฒนาความเชี่ยวชาญของตนเอง
อยู่เสมอ
2. จิ ต รู้ สั ง เคราะห์ (Synthesizing Mind) เป็ น ความสามารถในการแสวงหาผู้มี ความรู้ที่
เชื่อถือได้ สามารถเลือกข้อมูล และประมวลข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เป็นผู้ที่สามารถเห็นภาพรวม แต่ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ความสาคัญกับรายละเอียด และรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งสามารถนาเสนอ
บทสรุปการสังเคราะห์ที่มีความเหมาะสมกับผู้ที่จะใช้ประโยชน์จากงานสังเคราะห์นั้น
3. จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) เป็นผู้ที่สามารถคิดออกนอกกรอบ เป็นผู้ที่ไม่ติดอยู่กับ
การทาสิ่งต่างๆ ไปตามอัตโนมัติ แต่จะพยายามปรับปรุงให้เหนือกว่าการปฏิบัติเดิมๆ เนื่องจากการจะ
คิดออกนอกกรอบได้ ก็ต่อเมื่อมีกรอบในการคิด
4. จิตรู้เคารพ (Respectful Mind) เป็นผู้ที่รู้จักให้เกียรติผู้อื่น เชื่อในคุณงามความดีของผู้อื่น
ยอมรับผู้อื่น ไม่ด่วนตัดสินใคร สามารถเปิดใจต้อนรับบุคคลและกลุม่ ทีห่ ลากหลาย ไม่มีอคติ อดทนต่อ
ความแตกต่าง เป็นผู้ที่ให้ความเคารพผู้อื่นอย่างแท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงการเคารพตามมารยาท หรือ
วัฒนธรรมเท่านั้น
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5. จิ ต รู้ จ ริ ย ธรรม (Ethical mind) จริ ย ธรรมเป็ น เรื่อ งของคุ ณ งามความดี แนวคิ ด หรื อ
พฤติกรรมทางจริยธรรม จาเป็นต้องมีเจตคติเชิงนามธรรมในสานึกของตน ทาให้บุคคลนั้นมีจุดยืนทาง
จริยธรรม มีบุคลิกที่เข้มแข็ง กล้าได้กล้าเสียงเพื่อธารงไว้ซึ่งสานึกและจุดยืนของตน
Wagner (2008) ได้ น าเสนอเกี่ ย วกั บ 7 ทั ก ษะเพื่ อ การอยู่ ร อด (Seven Survival Skills)
ในศตวรรษที่ 21 ไว้ในหนังสือเรื่อง The Global Achievement Gap ซึ่งมีทักษะดังต่อไปนี้
1. การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)
2. การร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยต่ า งๆ (Collaboration Across Networks and Leading by
Influence)
3. การปรับตัวและการมีความคล่องแคล่วว่องไว (Agility and Adaptability)
4. การคิดริเริ่มและการเป็นผูป้ ระกอบการที่สร้างสรรค์ (Initiative and Entrepreneurship)
5. การสื่อสารทั้งทางการพูดและการเขียน (Oral and Written Communication)
6. การเข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล (Accessing and Analyzing Information)
7. การใฝ่รู้และการมีจินตนาการ (Curiosity and Imagination)
Chapman (2010) ได้นาเสนอทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้เรียนไว้ 7 ประการ
ดังต่อไปนี้
1. ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ หรือทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) คือ
ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบต่างๆ
2. ทั ก ษะการแก้ ปัญหา (Problem Solving) คือ ความสามารถในการตั้ง คาถามที่ถูกต้อง
เหมาะสมเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ รวมทั้งกระบวนการหาคาตอบ และประเมินความสาเร็จ
3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คือ ความสามารถในการคิดออกนอกกรอบความคิด
เดิม มีความคิดริเริ่ม และกล้าเสี่ยง
4. ทักษะการสื่อสาร (Communication) คือ ความสามารถในการสื่อความหมาย สามารถ
พูด เขียน และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างดี
5. ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัยส่วนตน (Character) คือ ความสามารถในการเข้าใจตนเอง
และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ให้เกียรติและเคารพผู้อื่น มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์
และเป็นพลเมืองดี
6. ทั ก ษะการเป็นผู้นา (Leadership) คือ ความสามารถในการสร้างแรงจูง ใจและความ
ร่วมมือ สามารถนากลุ่มคนให้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งต้องอาศัยความฉลาดทางด้านสังคมและ
อารมณ์ และการทางานร่วมกับผู้อื่น
7. ทักษะการยอมรับพันธะ (Commitment) คือ ความสามารถที่จะยอมรับความแตกต่าง
หลากหลาย และการพึ่งพากันทั้งทางด้านวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงความสามารถ
ในการพัฒนาเป้าหมายของชีวิตเพื่อความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
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ไพฑู ร ย์ สินลารัตน์ (2557) ได้อธิบ ายผลการศึก ษาและประมวลทั กษะการเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21 โดยมีทักษะหลักสาคัญ 7 กลุ่ม (Bellanca and Brandt, 2010; Trilling and Fadel,
2009; Wagner, 2008; Zhao, 2012; ไพฑู ร ย์ สิ น ลารัต น์ , 2549; ทิ ศ นา แขมมณี , 2555; จิ น ตนา
สุจจานันท์, 2556; วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) ดังต่อไปนี้
1. ทั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) เป็ น ทั ก ษะเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่ผู้เรียนและคนรุ่นใหม่จะต้องเรียนรู้และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะทักษะ
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
2. ความสนใจใคร่ รู้แ ละมี จิน ตนาการ (Curiosity and Imagination) ผู้ เ รี ย นในโลกแห่ง
ศตวรรษที่ 21 จะต้องใฝ่รู้สนใจใคร่รู้ในสิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(Self-Study) ไม่เช่นนั้นจะไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงและมีจินตนาการต่อไปข้างหน้า
3. การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) เป็น
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สิ่งที่ได้ศึกษามาว่าอะไรดี ไม่ดี เหมาะสม ไม่เหมาะสม อะไรเป็นความจริง
อะไรไม่ เป็นความจริง ซึ่งผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องให้ความสาคัญควบคู่ไปกับ ทักษะในการ
แก้ปัญหาที่มีเหตุผล
4. ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม (Production and Innovation) ทักษะในการ
คิดอะไรใหม่ๆ ถือว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นมากในศตวรรษที่ 21 เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกด้านและ
ทุ ก รูป แบบ การแก้ ปัญหายิ่ง ต้อ งใช้ความคิดใหม่ๆ อย่างมาก ซึ่ง จะทาให้เกิ ดนวัตกรรมที่เกิดจาก
ความคิดใหม่ๆ นั้น
5. ทักษะในการสื่อสารและร่วมมือกัน (Communication and Collaboration) ศตวรรษที่
21 มีนวัตกรรมและผลผลิตใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จึงเป็นยุคของความร่วมมือ ยุคของเครือข่ายที่คน
จะติดต่อถึงกันผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ความสามารถทางด้านนี้จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับทักษะอื่นๆ
6. การคิ ด เชิ ง ธุ ร กิ จ และทั ก ษะประกอบการ (Corporate and Entrepreneurial Spirit)
เป็นทักษะในเชิงของการดาเนินงานทางธุรกิจและการค้า การพัฒนาทักษะนี้จะทาให้ผู้เรียนมีความ
พร้อมในการทางานทางด้านเศรษฐกิจและการค้าเป็นหลักสาคัญ
7. ทั ก ษะการเรีย นรู้ข้ า มวั ฒ นธรรมและการสนใจต่ อโลก (Cross-Cultural and Global
Awareness) เป็นทักษะที่สะท้อนเครือข่ายของโลกยุคใหม่ที่มากับแนวคิดโลกาภิวัฒน์และเครื่องจักร
ที่คนในสังคมโลกจะต้องรู้จักคนอื่นๆ การรู้จักโลกและวัฒนธรรมอื่นมีทั้งเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกัน
และเป้าหมายในเชิงเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
นอกจากนี้ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) ยังได้นาเสนอเกี่ยวกับทักษะสาหรับประเทศไทยที่ควร
พัฒนาให้สอดคล้องและสืบเนื่องกันกับบริบททางสังคม และทักษะของคนไทย ดังนี้ การมีทักษะการ
คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและการประเมิ น ทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์และสัง เคราะห์ ทั ก ษะการคิด
สร้างสรรค์และมีจินตนาการ ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม ทักษะการเปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหา
ทักษะการสื่อสารและความมั่นใจในตนเอง และทักษะทางด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ทั ก ษะในการคิ ด วิ จ ารณญาณและการประเมิ น (Critical Thinking and Evaluation)
ส่งเสริมให้เด็กรุ่นใหม่เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีวิจารณญาณพอ ให้รู้จักคิดวิเคราะห์และประเมินสิง่ ที่
เรียนรู้ว่าเหมาะสมหรือไม่เพียงใด
2. ทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ (Analysis and Synthesis) เด็กไทยในอนาคตต้อง
มีความสามารถในการวิเคราะห์ด้วยการแยกแยะประเด็นและมุมมองต่างๆ อย่างหลากหลาย และ
มองเห็นความเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน
3. ทักษะการคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการ (Creativity and Imagination) ส่งเสริมให้มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการไปในอนาคต คิดไปถึงจุดที่ไม่รู้ เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์ใหม่ ๆ
ให้แก่โลกได้
4. ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม (Productivity and Innovation) เมื่อคิดสร้างสรรค์แล้ว
ต้องนาความคิดสร้างสรรค์นั้นให้เป็นรูป ธรรมด้วยการพัฒนาผลผลิตใหม่ ๆ แล้วนาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมขึ้นมาให้ได้
5. ทักษะการเปลี่ยนแปลงและการแก้ปัญหา (Change and Problem Solving) สังคมโลก
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาของเด็กไทยจะต้องได้รับหรือชัก นาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรใน
อนาคต ให้เกิดผลดีงามแก่สังคมและตนเองโดยรวม
6. ทักษะการสื่อสารและความมั่นใจในตนเอง (Communication and Self-Confidence)
โลกในศตวรรษที่ 21 มีเทคโนโลยีนาการสื่อสารจึงต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูง เราต้องรู้ทันกับ
เทคโนโลยีเหล่านี้ด้วย
7. ทักษะทางคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Ethics and Responsibility) เราต้องยึดมั่นใน
แนวทางนี้ เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีคุณค่ากับสังคมอย่างแท้จริง ให้เป็นสังคมของตนที่มีคุณภาพและ
ความรับผิดชอบ เสียสละและมีจิตสาธารณะ
อี ก ทั้ ง Trilling and Fadel (2009) ได้ ส รุ ป ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ส าหรั บ ศตวรรษที่ 21
ที่สอดคล้องกับทักษะที่กล่าวมาข้างต้นไว้ 7 ประการเช่นกัน ดังนี้ 1) มีทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา 2) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 3) ทักษะความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา 4) ทักษะความเข้าใจระหว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรม
5) ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และสื่อ 6) ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
และ 7) ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ชีวิต
Ashleigh (2011) ได้อ้ างอิ ง การนาเสนอของ Craig C. Battles เกี่ ยวกั บ เรื่อง “Capturing
the Imagination of the Digital Native” ที่ ก ล่ า วถึ ง ทั ก ษะของมนุ ษ ย์ใ นยุ ค ดิ จิต อลไว้ 5 ทั ก ษะ
ที่สัมพันธ์กับศักยภาพเทคโนโลยีดิจิตอลในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. ทั ก ษะการคิดเป็นคู่ขนาน (Parallel Thinking) เป็นวิธีก ารวางความคิดต่างๆ เพื่อเป็น
ทางเลือก โดยไม่มีการด่วนตัดสินว่าถูกหรือผิดตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการใช้จินตนาการ เพื่อทาให้เกิดความ
เป็นไปได้
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2. ทั ก ษะการมี จิ น ตนาการต่ อ ภาพ (Visual-Spatial Skills) หรื อ ทั ก ษะเชิ ง ศิ ล ปะ เป็ น
ความสามารถในการสร้างรางมิติจากการเห็นในรูปแบบต่างๆ ในความคิด
3. ทักษะการทางานแบบพหุ (Multi-Tasking Skills) สามารถรับผิดชอบ และทางานหลาย
อย่างพร้อมๆ กันได้ดีในเวลาเดียวกัน
4. ทักษะการตอบสนองเร็ว (Response Time) เหมือนลักษณะของคอมพิวเตอร์ที่ไวต่อการ
ตอบสนองของจอภาพตามสัญญาณภาพที่ได้รับ
5. ทั ก ษะการสร้ า งแผนความคิ ด (Mental/Mind Mapping) เป็ น ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆ ลงในกระดาษ โดยการใช้ภาพ สี เส้น และการโยงใย ใช้แสดงการ
เชื่อมโยงของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลัก ความคิดรอง และความคิดย่อยที่
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
Costa and Kallick (2012) ได้ก ล่าวถึง การนาเอามาตรฐานกลางไปปฏิบัติของรัฐต่างๆ
จานวน 45 รัฐและเขตพื้นที่ของโคลัมเบียว่า เป็นมาตรฐานกลางที่ต้องการรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ที่มี
อะไรมากกว่ารูปแบบดั้งเดิม เป็นรูปแบบที่ ต้องการความพยายามที่ห ลากหลาย การพัฒ นาตารา
อิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบหลักสูตร และการฝึกอบรมครู รวมถึงต้องการผลลัพธ์ที่มากกว่าเดิมด้วย
(Bigger Outcomes) โดยจุดเน้นไม่ ใช่แค่ก ารเรียนรู้เพื่อมาตรฐานอย่างเดียว แต่เ รียนรู้จ ากการมี
มาตรฐานด้วย ซึ่งการให้ทัศนะเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเตรียมผู้เรียนในปัจจุบัน
ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อน Costa and Kallick ได้ประมวลความคิดของนักวิชาการต่างๆ คือ Tony
Wagner; David Conley; Claxton et al. ต้องให้ความสาคัญกับทักษะ ดังนี้
การให้ ค วามส าคั ญ กั บ ยุท ธศาสตร์ท างปัญ ญา (Key Cognitive Strategies) ที่ จ ะช่ ว ยให้
ผู้เรียนนาเอาสิ่งที่รู้หรือสิ่งที่กาลังเรียนรู้ไปใช้ได้หลากหลายแนวทาง ได้แก่
1. เปิดกว้างทางปัญญาในวิชาที่เรียนอยู่
2. ยอมรับอย่างมีหลักฐานสนับสนุน
3. วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจอย่างเชื่อถือได้
4. ยึดความเป็นเหตุผล โต้แย้ง และพิสูจน์
5. แปลความและเปรียบเทียบความเห็นต่าง
6. รู้วิธีแสวงหาคาตอบที่ถูกต้อง
และให้ความสาคัญกับประเด็นทางอารมณ์ (Disposition) ได้แก่
1. มีความต่อเนื่องและทนทาน ยืดหยุ่นและใจกว้าง
2. แสวงหาด้วยความตื่นตาตื่นใจ และเปิดกว้างต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
3. มุ่งมั่นเพื่อความถูกต้อง ความแม่นยา และความชานาญ
4. สื่อสารด้วยความชัดเจน ฟังอย่างเข้าใจและเห็นใจ
5. ความอยากรู้เห็น ชอบสืบสวน ชอบตั้งคาถามและประเด็นปัญหา
6. คิดทางบวกและคิดในทางที่ดี คิดอย่างนักวิชาการ
7. คิดสร้างสรรค์ จินตนาการ นวัตกรรม และทางานอย่างพึ่งพากัน
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จากแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจาเป็นต้องมีความรู้ในเนื้อหา สามารถเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหาได้มากกว่าหนึ่ง
สาขา และมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทางาน โดยทักษะต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยระบบ
สนับสนุนจาเป็นได้แก่ ระบบมาตรฐานและการประเมิน ระบบหลักสูตรและการสอน ระบบการพัฒนา
ทางวิชาชีพ และระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยระบบสนับสนุนที่สาคัญที่จะทาให้ผู้เรียนเกิด
ทั ก ษะเหล่านี้ได้ต้อ งได้รับความเอาใจใส่จากผู้ที่ เกี่ยวข้อง ทั้ ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการ
ประสานความร่วมมือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนให้มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพต่อไป
3.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศตวรรษที่ 21 สถานการณ์โลกมีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษา
ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริงในปัจจุบัน ดังนั้นการจัดการเรียนรู้สาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ต้ อ งเปลี่ ยนแปลงทั ศ นะ (Perspectives) จากกระบวนทั ศ น์ แ บบเดิ ม (Tradition
Paradigm) ไปสู่ก ระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่ ท าให้ผู้เ รียนและสภาพการณ์ปัจจุบันเป็น
ศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนไปสู่การพัฒนาทักษะและทัศนคติยุคของศตวรรษที่
21 ในการเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก (Optimism) ที่ประสบความสาเร็จและมีความสุข
ซึ่งมีผู้เสนอแนวทางในการจัดการเรียนรู้ไว้ดังต่อไปนี้
Prensky (2001) ได้ ก ล่ า วถึ ง ผู้ เ รี ย นในยุ ค ปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต มาก
กลายเป็นลักษณะเฉพาะตัว (Singularity) อันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี
ดิจิตอล (Digital Technology) ผู้เรียนในปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงการเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ และใช้เวลาส่วนใหญ่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นคอมพิวเตอร์ วิดีโอเกมส์ โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
จึงทาให้มีระบบคิดและกระบวนการสารสนเทศที่แตกต่างจากคนรุ่นก่อนอย่างสิ้นเชิง
จากสภาพดัง กล่าว Prensky เห็นควรเรียกผู้เรียนยุค ใหม่ ว่าเป็น “ชาวพื้นเมื องดิจิตอล”
(Digital Natives) เพราะพวกเขาเป็น “นัก พูดพื้นเมื อง” (Native Speaker) ในภาษาดิจิตอลของ
คอมพิวเตอร์ วิดิโอเกมส์ และอินเทอร์เน็ต ซึ่งทาให้คนรุ่นก่อนที่ไม่ได้เกิดในยุคดิจิตอล แต่ถูกทาให้
หลงใหลและต้องนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านั้ นมาใช้ เรียกว่าเป็น “ชาวอพยพดิจิตอล” (Digital
Immigrants) เป็นชาวอพยพที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ แต่ก็ยังคงแบบเดิมให้เห็นอยู่
เช่น การใช้ตารามากกว่าการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นข้อมูล การตรวจทานเอกสารที่พิมพ์ออกมาแทนที่
จะตรวจทานจากจอคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น ซึ่งเรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องที่ต้องจริงจัง เพราะเป็นปัญหา
ใหญ่สุดในยุคปัจจุบัน คือ ครูผู้สอนที่เป็นชาวอพยพดิจิตอลยังคงใช้ภาษาที่ล้าสมัย เป็นภาษายุคก่อน
ดิจิตอล แต่มีหน้าที่ต้องใช้ความพยายามเพื่อสอนประชากรยุคปัจจุบันที่พูดภาษาดิจิตอลกันหมดแล้ว
Jukes and Dosaj (2006) ได้แสดงความคิดเห็นว่า ผู้เรียนยุคดิจิตอล มีความแตกต่างโดย
พื้นฐานจากครูผู้สอนพวกเขา ที่เรียกว่า ครูยุคก่อนดิจิตอล อันเป็นประสบการณ์จากเทคโนโลยีดิจติ อล
ที่มีผลต่อสมองและจิตใจของผู้เรียนยุคดิจิตอล ดังนี้
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1. ผู้เรียนยุคดิจิตอลชอบที่จะได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายโดยเร็ว ในขณะที่ครู
จานวนมากชอบได้รับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีจากัดและถูกปิดกั้นและค่อยเป็นค่อยไป
2. ผู้เรียนยุคดิจิตอลชอบที่จะทางานหลายอย่างควบคู่กันไป เป็นพหุภารกิจ (Multi Tasks)
ในขณะที่ครูจานวนมากชอบที่จะทางานด้านเดียว เป็นภารกิจเดี่ยวหรือภารกิจจากัด
3. ผู้เรียนยุคดิจิตอลชอบให้มีภาพ เสียง และวิ ดิโอมาก่อนตารา ขณะที่ครูจานวนมากชอบ
เสนอตาราก่อนภาพ เสียง และวิดิโอ
4. ผู้เรียนยุคดิจิตอลชอบเข้าถึงสารสนเทศที่เป็นมัลติมีเดีย มีปฏิสัมพันธ์ และเชื่อมโยงหลาย
มิติ ในขณะที่ครูจานวนมากชอบข้อมูลแหล่งเดียว อย่างเป็นตรรกะ (Logic) และตามลาดับขั้นตอน
(Sequence)
5. ผู้เรียนยุคดิจิตอลชอบเครือข่ายหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นพร้อมๆ กัน
6. ผู้เรียนยุคดิจิตอลชอบเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสถานที่เรียนจริงกับสถานที่ใดๆ ที่สามารถ
พบปะกันได้ โดยใช้เครื่องมือดิจิตอลเป็นเครือข่าย เช่น Chat Room, Blogs, Wikis, Podcasts, อีเมล์
(email) รวมทั้ ง การเรียนรู้อ อนไลน์แบบมี ปฏิสัมพันธ์ช่วงเวลาเดียวกั น (Synchronous) หรือต่าง
ช่วงเวลากัน (Asynchronous) ในขณะที่ครูจานวนมากชอบที่จะจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนจริง
มากกว่า
7. ครูจานวนมากชอบให้ผู้เรียนทางานกันเอง มากกว่าที่จะเป็นเครือข่ายหรือมีปฏิสัมพั นธ์
ระหว่างกันกับคนอื่น
8. ผู้ เ รี ย นยุ ค ดิ จิ ตอลชอบเรีย นรู้แ บบแสวงหาอย่ า งตื่ น ตั ว (Just-in-Time) ในขณะที่ ค รู
ส่วนมากชอบการสอนเนื้อหา (Just-in-Case) เพื่อการสอบ
9. ผู้เรียนยุคดิจิตอลชอบการมีเพื่อน การบริการ การตอบสนองต่อคาถาม การให้เกียรติการ
ให้รางวัล ขณะที่ครูจานวนมากไม่นิยมการให้เกียรติหรือรางวัล
10. ผู้เรียนยุคดิจิตอลชอบการเรียนรู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจริง สิ่งที่เป็นประโยชน์และสนุก
ในขณะที่ครูจานวนมากชอบสอนตามที่หลักสูตรกาหนดและเพื่อการทดสอบมาตรฐาน
อย่างไรก็ตาม ข้อสรุปเชิงเปรียบเทียบดังกล่าว Jukes and Dosaj (2006) ได้กล่าวว่า ไม่มี
ใครถูกหรือผิด เพราะเป็นไปตามยุคสมัย แต่สาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผู้เรียนจะมีลักษณะ ดังนี้
1) เป็นนัก ร่วมมือ (Collaborator) จากเครือข่ายกระจายความรู้ ความคิด ทั ก ษะ และการเรียนรู้
ใหม่ๆ 2) เป็นผู้เรียนรู้อิสระ (Free Agent) มีความยืดหยุ่นเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) เป็นนักวิเคราะห์ที่
ฉลาด (Wise Analyzer) มีความสามารถในการตรวจสอบได้อย่างลึกซึ้ง และ 4) เป็นนักสังเคราะห์ที่
สร้ า งสรรค์ (Creative Synthesizer) สามารถท าความเข้ า ใจแนวคิ ด และความคิ ด ที่ ซับ ซ้อนซึ่ง
ลักษณะดังกล่าวต้องการรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น สนุกกับการเรียนรู้ กระฉับกระเฉงว่องไว
เพื่อรับสารสนเทศได้รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดลาดับ เชื่อมโยงหลายมิติ และตรงตามความต้องการ
จัดโอกาสการทางานหลายด้าน การสร้างเครือข่าย และการมีปฏิสัมพันธ์ ใช้สิ่งที่รู้จากสมองและจิตใจ
ของผู้เรียนมาทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
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Churches (2008) ได้กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงห้องเรียน ครู หลักสูตร และการเรียนรู้เพื่อ
ศตวรรษที่ 21 นั้นยัง ไม่ เพี ยงพอ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ก ารสอน เพื่อสะท้ อนวิธีการ
เรียนรู้ของผู้เรียนในการก้าวสู่อนาคต มี ก ารเชื่อมโยง มี ก ารปรับเปลี่ยน และมี วิวัฒนาการ ดัง นั้น
รูปแบบและวิธีสอนจะต้องเน้นการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ดังนี้
1. สร้ า งความรู้ สึ ก คล่ อ งในการใช้ สื่ อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี (Technological,
Information and Media Fluencies)
2. คานึงถึงบริบทที่เป็นจริง (Reality-Based)
3. เป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary)
4. ยึดความร่วมมือ (Collaboration)
5. ยึดโครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning)
6. ใช้การแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือสอน (Use Problem Solving as a Teaching Tool)
7. การประเมินแบบโปร่งใส (Transparency)
8. พัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills)
จากองค์ป ระกอบข้างต้น ไม่ ได้ก ล่าวถึง “ความรู้ ” (Knowledge) ซึ่ง Churches (2008)
เห็นว่า การไม่ได้กล่าวถึงความรู้ไว้ด้วย ก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่มีการสอนเนื้อหาหรือความรู้ แต่จะเป็น
การสอนในรู ป แบบที่ แ ตกต่ า งจากอดี ต มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสร้ า งความรู้ (Create Knowledge)
จากกระบวนการได้ รั บ ความรู้ (Knowledge Acquisition) การลงลึ ก ในความรู้ (Knowledge
Deepening) และการสร้างสรรค์ความรู้ (Knowledge Creation) ดังภาพที่ 2

ได้รับความรู้

• (Knowledge Acquisition)
ลงลึกในความรู้

• (Knowledge Deepening)

สร้างสรรค์
ความรู้

ภาพที่ 2 กระบวนการเพื่อการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21

• (Knowledge Creation)
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จากภาพที่ 2 เป็นการสร้างสรรค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ด้วยการกระทา (Learning
by Doing) จากงานหรือ กิ จ กรรมในบริบ ทหรือปัญ หาในโลกที่ เ ป็นจริง (Real World Problem)
ซึ่งเชื่อว่าจะทาให้อัตราการคงอยู่ (Retention Rate) ของการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว นาไปสู่การพัฒนาทักษะการคิด (Thinking Skills) จากทักษะขั้น
ต่าไปสู่ทักษะขั้นสูงกว่าตามการจาแนกตามลาดับขั้นการเรียนรู้ของ Bloom (Bloom Taxonomy)
คือจากทั ก ษะการคิดในระดับ ความจ า (Remembering) ความเข้าใจ (Understanding) และการ
ประยุกต์ใช้ (Applying) ที่เป็นจุดเน้นของการเรียนรู้ในยุคอุตสาหกรรม ไปสู่ทักษะการคิดในระดับการ
คิดวิเ คราะห์ (Analyzing) การประเมิ นค่า (Evaluating) และการสร้างสรรค์ (Creating) อันเป็น
จุดเน้นของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังภาพที่ 3
ทักษะการคิดขั้นต่า
การได้รับความรู้

ความจา
ความเข้าใจ

การลงลึกในความรู้

การประยุกต์ใช้
การวิเคราะห์
การประเมินค่า

การสร้างสรรค์ความรู้

การสร้างสรรค์

ทักษะการคิดขั้นสูง
ภาพที่ 3 กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

โดยสรุป ศาสตร์การสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตรและการ
ประเมินผลมีความครอบคลุม เป็นสหวิทยาการ คานึงถึงบริบทที่เป็นจริง ผู้เรียนมีส่วนเกี่ยวข้องใน
กระบวนการประเมินผลตั้งแต่ต้นจนจบ มีการสร้างบรรยากาศความปลอดภัยให้กับผู้เรียนไม่เฉพาะใน
ความร่วมมือ แต่หมายถึงการอภิปรายและการสะท้อนผลการประเมินด้วย ใช้กระบวนการโดยยึด
โครงงานเป็นฐานและแบบร่วมมือ รวมทั้งใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุผลต่อการพัฒนา
ทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556)
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Sahin (2009) ได้เสนอว่า การจัดความพร้อมให้แก่ผู้เรียนให้ประสบผลสาเร็จในศตวรรษที่
21 ตามแนวทางของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (The Partnership for 21st Century Skills)
สรุปได้ดังนี้
1. จัดให้มีเนื้อหาสาระแกนกลาง และทักษะการเรียนรู้
2. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในศตวรรษที่ 21
3. สอน และเรียนรู้ในบริบท และประเด็นในศตวรรษที่ 21
4. การวัดและประเมินผลทักษะในศตวรรษที่ 21 ใช้การประเมินผลแบบศตวรรษที่ 21
นอกจากนี้ Sahin (2009) ได้นาเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ไว้ 6 ประการ ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เป้าหมาย (Goal Analyses) คือ การกาหนดทิศทางในการปฏิบัติทสี่ อดคล้อง
กับทักษะในศตวรรษที่ 21
2. วิเคราะห์ผู้เรียน (Define Learners) คือ จากข้อมูลและบริบทพื้นฐานของผู้เรียน
3. การพัฒนายุทธศาสตร์การสอน (Instructional Strategy Development) คือ การเลือก
กลยุทธ์ที่จะทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบแห่งศตวรรษที่ 21 ได้อย่างเต็มที่
4. การวางแผนการสอน (Implementation) คือ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการ
เรียนรู้ มีการร่วมมือและใช้เทคโนโลยีที่อยู่รอบตัวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. การเลือกสื่อ (Media Selection) คือ การเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนื้อหา ซึ่งทาให้ผู้เรียนได้ตื่นตัวและมีผลลัพธ์ออกมาตามที่กาหนดไว้
6. การประเมินผลผู้เรียน (Student Evaluation) คือ ใช้การประเมินที่หลากหลาย เช่น การ
ใช้แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน หรือการประเมินโดยเพื่อนด้วยกันเอง
Pontefract (2011) ได้นาเสนอรูป แบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรียกว่า รูป แบบการ
เรียนรู้ “ABC” ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) การเข้าถึง 2) พฤติกรรม และ 3) ชุมชน ดังนี้
1. การเข้าถึง (A: Access) เป็นการเข้าถึงสิ่งที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา
ทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการ ไม่จากัดเฉพาะเป็นการเรียนรู้จากครูในห้องเรียน ได้แก่
1.1 เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิตอล เช่น Laptops, Tablets, Media Center เป็นต้น
1.2 เครือข่าย (Networks) เช่น Wireless, Wi-Fi, Cellular เป็นต้น
1.3 พื้นที่ทางกายภาพแบบเปิด เป็นการคิดใหม่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและการวาง
แบบสาหรับสถานศึกษาหรือห้องเรียนสาหรับศตวรรษที่ 21
1.4 การเข้าถึงกลุ่มคนที่ด้อยความสามารถต่างๆ
2. พฤติกรรม (B: Behavior) ในประเด็นต่างๆ ได้แก่
2.1 พัฒนาเทคนิคการสอน เนื่องจากไม่สามารถนาเอาเทคนิคการสอนในศตวรรษที่
19 หรือ 20 มาใช้กับศตวรรษที่ 21 ได้ ต้องใช้เทคนิคการสอนใหม่ๆ ซึ่งครูจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรม
การสอน
2.2 ความร่วมมือของครูและผู้เรียนทั้ง ในและนอกสถานศึก ษา ความเกี่ยวพันกั บ
ผู้ปกครองให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ของผู้เรียน และความเกี่ยวพันกับอานาจเบื้องหลัง

64
3. ชุมชน (C: Community) ให้เป็นชุมชนสาหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรจากที่เน้นตารา เป็นหลักสูตรที่เน้นความเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Community of Learning)
เป็นหลักสูตรที่เน้นการมอบหมายงาน มีแผนการเรียน และมีโครงการพหุวิทยาการแบบร่วมมือกับชั้น
เรียนอื่น สถานศึกษาอื่น หรือธุรกิจเอกชน ทั้งแบบไม่เป็นทางการและแบบความสัมพันธ์ทางสังคม ทั้ง
แบบพบปะกัน หรือออนไลน์ เป็นการใช้ความร่วมมือและเทคโนโลยีทางสังคม กระตุ้นและส่งเสริม
ประสบการณ์เรียนรู้ของผู้เรียนจากโลกที่เป็นจริง ดังภาพที่ 4

B
พฤติกรรม
(BEHAVIOUR)

ABC – 21st Century Learning Model
A
การเข้าถึง
(ACCESS)

C
ชุมชน
(COMMUNITY)

ภาพที่ 4 ABC – รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Kamat (2012) ได้นาเสนอแนวโน้ม ใหม่ ของการศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ว่า เพื่อให้ก้ าวสู่
ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิผล ผู้คนในสังคมจะต้องมีทักษะการคิดสร้างสรรค์ มีทักษะเทคโนโลยี
สื่อ และสารสนเทศ (ICT) ในการจัดการศึกษาจาต้องนาเอา ICT มาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็น
สื่อที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนจานวนมากได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้
1. ชั้นเรียนกลับทาง (Flipped Classroom) โดยให้ผู้เรียนเรียนได้ที่ บ้าน มี ก ารสื่อสารกับ
เพื่อนและครูโดยการออนไลน์ หลังจากนั้นมาทางานหรือทาการบ้านในชั้นเรียน
2. การเรียนแบบสุดโต่ง (Extreme Learning) โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้
โดยการฝึกงานในสถานประกอบการ
3. การเรียนแบบมวลชน (Mass Learning) นาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ
ร่วมบางทักษะกับผู้เรียนจานวนมาก
4. การสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้จากแหล่งต่างๆ (Generated Content)

65
March (2012) ได้พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นครูที่เสริมสร้างความสามารถทางเว็บไซต์ สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจ
ภายใน และเพื่อการนาไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ โดยรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นเป็น
ชุดทักษะสาหรับครู ดังนี้
1. ทักษะพื้นฐาน คือ เป็นทักษะที่จะช่วยให้ครูสามารถสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การจัดทา
เอกสารรายวิชา และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่
1.1 ทักษะการใช้อีเมล์ (Email) เพ่อความสะดวกในการเรียนการสอน
1.2 ทักษะการสร้างและนาเสนอเอกสารรายวิชาออนไลน์
1.3 ทักษะเชิงเทคนิคเพื่อค้นหาแหล่งข้อมูลที่ดีๆ
1.4 ทักษะเชิงเทคนิคในการ Add ข้อความในบล็อก (Blog) และวิกิพีเดีย (Wiki)
2. ทักษะเกี่ยวกับศาสตร์การสอนและแหล่งข้อมูลออนไลน์ คือ เป็นทักษะที่จะช่วยให้ผู้เรียน
ผูกพันกับการเรียนรู้ตามสภาพจริงมากขึ้น โดยสร้าง Public Forum ให้ผู้เรียนได้แสดงออก ได้สร้าง
การคิดเชิงวิพากษ์ในวัฒนธรรมแบบดั่งเดิมของห้องเรียน และได้ใช้แหล่งข้อมูล เพิ่มพูนเนื้อหารายวิชา
ได้แก่
2.1 การแสดงตัวทาออนไลน์ เพื่อกระตุ้นการมีส่วนเกี่ยวข้องของผู้เรียน
2.2 ทักษะการสอนสาหรับการค้นหา
2.3 การใช้ซอฟต์แวร์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์
2.4 ทักษะการสอนสาหรับการใช้แหล่งข้อมูลที่เป็นจริง ดี และเกี่ยวข้อง
2.5 สารวจเครื่องมือเว็บเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ดีๆ
3. ทักษะเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างความรู้และทาให้มีความหมาย คือ เป็นทักษะที่
จะช่วยให้ผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตนเองทุกขั้นตอน เพื่อการบรรลุเป้าหมายในความเข้าใจ
และช่าชองในตัวเอง ได้แก่
3.1 สนับสนุนผู้เรียนใช้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล
3.2 อานวยความสะดวกผู้เรียนเพื่อสร้างความรู้
4. ทักษะการเป็นพลเมืองดิจิตอล คือ เป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมดิจติ อลมากกว่าการ
สอน เป็นทักษะที่จะนาไปสู่การคิดเชิงวิพากษ์ การสะท้อนผล และการปฏิบัติ ได้แก่
4.1 มีส่วนร่วมในโลกดิจิตอล ในการนาเสนอตัวเอง
4.2 มีส่วนร่วมในโลกดิจิตอล ในการสนับสนุนเนื้อหา
5. การเรียนรู้ทางวิชาชีพ คือ การปฏิบัติทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเอง ประกอบด้วย 4 เรื่อง
ดังนี้ 1) การสื่อสารและความร่วมมือ 2) การจูงใจและคาดหวังในผู้เรียน 3) การมีปฏิสัมพันธ์ และ 4)
การสร้างและจัดการความรู้ ได้แก่
5.1 การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านหลักสูตร
5.2 การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ
5.3 การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านปฏิบัติการวิจัยและวิชาชีพ
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The Victorian Council of School Organizations (2012) ได้กล่าวถึงหลักสูตรในศตวรรษ
ที่ 21 ว่าจะต้อ งเน้นความมี คุณภาพต่อการเรียนรู้ของผู้เ รียนทุ ก คน และควรมี ลัก ษณะส าคัญ 7
ประการ ดังนี้
1. มี เ นื้ อ หาลึ ก กว้ า ง สมดุ ล และเป็ น เกลี ย วต่ อ เนื่ อ งกั น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ อนุ บ าล ระดั บ
ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา
2. มี ความครอบคลุมทั้ งทฤษฎีและการปฏิบัติ รวมถึง การแก้ ปัญหาในโลกที่เ ป็นจริง ทั้ง
ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงลึกกับการปฏิบัติหรือทักษะพิเศษ ทั้งการสอนแบบชี้นากับการให้อิสระ
ในการสืบค้น ทั้งการศึกษาสามัญกับการศึกษาอาชีพ หรือการเรียนรู้เชิงเทคนิคและการประยุกต์
3. ทาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลักษณะส่วนบุคคลให้กับผูเ้ รียนได้ สามารถตอบสนองความ
ต้องการ ความใฝ่ฝัน อั จ ฉริยะภาพ ความสนใจ และสิท ธิของผู้เ รียนได้ทุ ก คน โดยอาศัยหลัก 4
ประการ คือ 1) การสร้างสรรค์ร่วมและการควบคุมร่วม ผู้เรียนสามารถนาตนเอง จัดการตนเอง และมี
ส่วนร่วม 2) เป็นการเรียนรู้ลึกและให้มีพลังงานมากขึ้น 3) เป็นการเรียนรู้ทั้งชีวิต และ 4) เป็นการ
วางแผนอนาคตส่วนบุคคล
4. เป็นส่วนหนึ่ง ของกรอบงานเพื่อการศึก ษาศตวรรษที่ 21 ที่ ผ สมผสานกั นของเนื้อหา
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่มีค่านิยม หลักการ และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
5. เสริมพลังอานาจและมุ่งอนาคต ส่งเสริมครู ผู้เรียน หรือคนอื่นๆ มีการวิจัย มีการวางแผน
และมี ก ารปฏิบัติเพื่ อการเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล สัง คม เศรษฐกิ จ และการเมื องในระดับท้องถิ่น
ประเทศ และโลก
6. เรียนรู้ภาษากระแสหลักในทุกสาระการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนทุกคนและทุกสถานศึกษา
7. บูรณาการความเป็นท้องถิ่น ประเทศ และโลก
นอกจากนี้ Hennessy (2012) ได้กล่าวถึง การออกแบบหลักสูตรใหม่สาหรับศตวรรษที่ 21
แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) ไว้ว่า โลกและมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก ดังนั้นจึงมีการนาเสนอวิธีการใหม่ๆ สาหรับการศึกษา โดยให้ความสาคัญกับความรู้ทั้งแนว
กว้างและลึก เน้นการคิดเชิงวิพากษ์ วิธีการคิดและวิธีการทา เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพที่สาคัญ
เช่น การสืบค้นเชิงตีความสุนทรียะ การสืบค้นทางสังคม การวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์ การให้เหตุผล
เชิงปริมาณและเป็นทางการ การให้เหตุผลเชิงคุณธรรมจริยธรรม และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์
เป็นต้น นอกจากนี้ความมีพันธะผูกพันอย่างต่อเนื่องและอย่างเข้มแข็งกับการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐาน
ของศิ ล ปศาสตร์ส าหรับ ผู้เ รีย นทุ ก คน ซึ่ ง จะท าให้ผู้ เ รีย นในอนาคตมี ค วามรู้ ก ว้ า งขวางมากขึ้น
สอดคล้องกับ The Choices Program: A National Education Initiative Developed at Brown
University’s Watson Institute for International Studies ได้กล่าวถึง หลักสูตรที่ส่งเสริมทักษะ
เพื่อศตวรรษที่ 21 ว่าได้ใช้วิธีการยึดปัญหาเป็นฐาน สร้างประเด็นสากลที่ซับซ้อนที่สามารถเข้าถึงและ
มีความหมายต่อผู้เรียนที่มีความสามารถและมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ดังนี้
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1. การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) ผู้เรียนตรวจสอบทางเลือกนโยบายที่แตกต่างกัน
สารวจค่านิยมและผลประโยชน์ที่เป็นพลังขับของแต่ละทางเลือก
2. การสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovation) สร้างสรรค์การ์ตูนการเมือง
เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อย่างสุนทรียะ หรือพัฒนาทางเลือกนโยบายใหม่ๆ
3. ความร่วมมือ (Collaboration) ทางานเป็นกลุ่มเพื่อนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง และการพัฒนาข้อโต้แย้งที่โน้มน้าวใจ
4. ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยี และสื่อ ผู้เรียนวิพากษ์บทบรรณาธิการแหล่งภาพและเสียง
แผนที่ และสื่ออื่นๆ ในทัศนะและความลาเอียง การชมวิดิโอเพื่อจับประเด็นและประเมินสาระสาคัญ
จากนักวิชาการชั้นนา เป็นต้น
5. ความตระหนักต่อโลก (Global Awareness) ผู้เรียนอ่านบทความเกี่ยวกับสากล
6. ความรู้พื้ นฐานความเป็นพลเมือง (Civic Literacy) การใช้สื่อต่างๆ ที่ จ ะท าให้ผู้เรียนมี
ทักษะและมีนิสัยที่มีพันธะผูกพันกับชุมชน ประเทศ และโลก
จากลัก ษณะของผู้เรียน ศาสตร์ก ารจัดกระบวนการเรียนรู้ รูป แบบวิธีก ารเรียนรู้ รวมถึง
หลักสูตรการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่กล่าวมาข้างต้น ห้องเรียนหรือพื้นที่สาหรับการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ควรคานึงถึงประเด็นต่างๆ (Waugh, 2011) สรุปได้ดังนี้
1. การเข้าถึงเทคโนโลยีและสื่อต่างๆ ห้องเรียนจะต้องมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูง
เพื่อสนับสนุนสตรีมมิงมีเดีย (Media Streams) การสื่อสารส่วนตัว การสื่อสารเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถดาวน์โหลด (Download) งานหรือผลงานวิจัยที่ส่งเสริมต่อหลักการเรียนรู้แบบความร่วมมือ
ได้ทุกหนทุกแห่ง รวมทั้งมีอุปกรณ์อานวยความสะดวกต่อการผลิตสื่อ (Media) ที่อาจเป็นภาพ เสียง
รูปภาพ หรือเอกสารตาราต่างๆ
2. การออกแบบห้องเรียน จะต้องเอื้ อให้ผู้เรียนเป็นนักการสื่อสารและนักร่วมมือให้สามารถ
ทางานเป็นกลุ่มได้ อุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องเรียนและเทคโนโลยีต่างๆ จะต้องมีความยืดหยุ่นในการ
จัดวางใหม่ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว เพื่อการทางานเดี่ยว การทางานเป็นกลุ่ม การนาเสนอรายงาน
การอภิปราย การวางแผน การสื่อสาร และรูปแบบร่วมมืออื่นๆ
3. การมี พื้ นที่ แสดง เช่น ไวท์ บ อร์ด (Whiteboards: IWB) พินบอร์ด (Pin boards) พื้นที่
ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ การประชุมสัมมนา และอื่นๆ ซึ่งจะต้องง่ายและไวต่อการเชื่อมต่อ
กับระบบสื่อ (Media System)
4. การเป็นห้องเรียนออนไลน์ โดยการใช้คอมพิวเตอร์จาลองภาพการฝึก อบรมหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่จะได้จากห้องเรียนปกติ ทาให้ผู้เรียนสามารถเรียนไปพร้อมๆ กับการทางานหรือการทา
หน้าที่ในครอบครัวได้ ทาให้มีความประหยัด ให้โอกาสกับกลุ่มคนที่ไม่สามารถเรียนได้จากการศึกษา
รูปแบบเดิม
5. การเป็นโมเดลสตูดิโอทางสถาปัตยกรรม เป็นรูปแบบการศึกษาในสตูดิโอที่ความก้าวหน้า
ของงานต่างๆ แสดงให้เห็นอย่างเปิดเผย ผู้เรียนสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่คนอื่นๆ กาลังทาอยู่ ผู้เรียน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของเขา และให้คาแนะนากับ พวกเขาได้
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อย่างไรก็ตาม ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ไม่ได้เกิดจากการปฏิวัติเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ยัง
เกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้ พหุปัญญา การปฏิรูปห้องเรียน โดยเฉพาะเรื่องศาสตร์การ
เรียนรู้จากทัศนะของนักวิชาการชั้นนา เช่น Vygotsky, Piaget, Bloom และ Gardner เป็นต้น
Heick (2012) ได้กล่าวถึง ลักษณะ 10 ประการของสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีในศตวรรษ
ที่ 21 คือ ห้องเรียนที่มีสภาพ “ตื่นตัวทางปัญญา” (Intellectually Active Places) เป็นห้องเรียนทีม่ ี
รูปแบบการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังนี้
1. ผู้เรียนเป็นผู้ตั้งคาถาม ตั้งประเด็น กาหนดปัญหา โดยไม่ถูกชี้นาหรือชี้นิ้วให้ถามหรือบังคับ
ในการตั้งประเด็น
2. คาถามที่ดีมีความหมายต่อคาตอบ หากมีคาถามที่ดีจะนาไปสู่การเรียนรู้ที่ดีได้
3. ความคิด (คาตอบ) มาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งจากตัวครู และจากแหล่งอื่นๆ เช่น ชุมชน
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก หรือตัวผู้เรียนเอง
4. ออกแบบใช้วิธีก ารสอนที่ ห ลากหลาย เช่น การเรียนรู้จ ากการสืบ ค้น การเรียนรู้จ าก
โครงการเป็นฐาน การเรียนรู้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Learning)
5. เปลี่ยนสภาพจากห้องเรียนที่ไม่มีความหมายเป็นชุมชนการเรียนรู้ตามสภาพจริง
6. เป็นการเรียนรู้แบบส่วนบุคคล ซึ่งผูเ้ รียนมีส่วนร่วมกับครูในการกาหนดจุดมุง่ หมาย เนื้อหา
วิธีการ และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งครูควรคานึงถึงการใช้เกณฑ์ที่หลากหลาย ไม่
ประเมินเฉพาะผลลัพธ์ แต่ประเมินความสนใจ ความพร้อมสาหรับเนื้อหา และอื่นๆ ประกอบด้วย
7. เป็นการประเมินผลที่ต่อเนื่อง ตามสภาพจริง โปร่งใส และไม่เป็นการลงโทษ เป็นการ
ประเมินที่สามารถแยก “Good Student” จาก “Good Thinkers” ได้
8. เกณฑ์วัดความสาเร็จมีความสมดุลและโปร่งใส ไม่ควรให้ผู้เรียนคาดเดาว่า ความสาเร็จที่
คาดหวังคืออะไร และไม่ควรเน้นแต่เรื่อง การมีส่วนร่วมในการประเมินผลลัพธ์ ทัศนคติ หรืออื่นๆ
เท่านั้น แต่ให้คานึงถึงการประเมินสิง่ ทีม่ ีความหมายต่อผู้เรียนเป็นสาคัญ ไม่ใช่มีความหมายต่อครู หรือ
เพื่อนครู หรือต่อสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขียนไว้ในตารา
9. สร้างนิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
10. ให้โอกาสผู้ปฏิบัติ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจในเนื้อหา
วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงลักษณะของผู้เรียนสมัยใหม่ 8 ประการ ในหนังสือเรื่อง
Century Skills: Learning for Life in Our Times” ไว้ดังนี้
1. ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนพอใจ แสดงความเห็น และลักษณะเฉพาะตัวของตน
2. ผู้ เ รี ย นต้ อ งการดั ดแปลงสิ่ ง ต่ า งๆ ให้ ต รงตามความพอใจและความต้ องการของตน
(Customization and Personalization)
3. ตรวจสอบความจริงเบื้องหลัง (Scrutiny)
4. เป็นตัวของตัวเองและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เพื่อรวมตัวกันเป็นองค์กร
5. ความสนุกสนานและการเล่นเป็นส่วนหนึ่งของงาน การเรียนรู้และชีวิตทางสังคม
6. การร่วมมือ และความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของทุกกิจกรรม
“21st
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7. ต้องการความเร็วในการสื่อสาร การหาข้อมูล และตอบคาถาม
8. สร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต
นอกจากนั้น วิจารณ์ พานิช (2555) ยังกล่าวถึงผู้เรียนยุคใหม่ว่า ผู้เรียนยุคใหม่เป็นคนยุค
เจนเนอเรชั่น (Generation Z) เป็นพวกที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ ต (Netizen) ซึ่งเป็นการศึกษาลักษณะ
นิสัยเพื่อประโยชน์ทางการตลาด ซึ่งครูอาจจะช่วยกันศึกษารวบรวมลักษณะของเด็กไทยยุคใหม่ เอาไว้
ใช้ในการออกแบบการเรียนรู้ ลักษณะอย่างหนึ่งของเด็กไทยคือ เกือบครึ่งหนึ่งเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับ
พ่อแม่ เนื่องจากพ่อแม่ต้องออกไปทางานนอกหมู่บ้านเป็นเวลานานๆ หรือพ่อแม่หย่าร้างกัน ต้องอยู่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เป็นความท้าทายต่อครูที่จะให้ความอบอุ่น ความรักแก่เด็กที่ขาดแคลนเหล่านี้
วิรุฬห์ นิลโมจน์ (2556) ได้อธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรูส้ ารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า
ศตวรรษที่ 21 เป็ น ยุ ค ที่ สัง คมและเทคโนโลยี เ ปลี่ย นแปลงอย่า งรวดเร็ว เป็ น ยุ ค ข้ อมู ล ข่าวสาร
(Information Age) สภาพแวดล้ อ มการรู้ ส ารสนเทศมี ค วามซั บ ซ้ อ นเพิ่ ม มากขึ้ น เป็ น สภาพที่
ขับเคลื่อนด้วยสื่อ และเทคโนโลยี บุคคลต้องเผชิญกับสารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งสมาคม
ห้องสมุดอเมริกัน (American Library Association) ได้กาหนดองค์ประกอบของการรู้สารสนเทศ
(Information Literacy) ไว้ 5 ประการ ดังนี้
1. ความสามารถในการตระหนักว่าเมื่อใดจาเป็นต้องใช้สารสนเทศ เข้าถึงความสาคัญของ
สารสนเทศว่าใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและช่วยในการทางานหรือการเรียนให้ดีขึ้น
2. ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศและรู้ว่าจะได้สารสนเทศที่ต้องการได้จากที่ใด และ
จะค้นสารสนเทศได้อย่างไร
3. ความสามารถในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ
4. ความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศ คือ การคิดและวิเคราะห์สารสนเทศที่ได้มาได้
5. ความสามารถในการใช้ แ ละการสื่ อ สารสารสนเทศอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของตนเองได้ตลอดการเข้าถึง และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
นอกจากนี้ วิรุฬห์ นิลโมจน์ (2556) ได้กล่าวถึง ความสามารถของผู้ที่อ่านหนังสือออกและ
เขียนหนังสือได้ในศตวรรษที่ 21 ของสภาครูสอนภาษาอังกฤษแห่งชาติ (NCTE: National Council
of Teachers of English) ประเทศสหรัฐอเมริกาในเรื่องต่อไปนี้
1. พัฒนาความสามารถในการอ่าน และการเขียน โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
2. สร้างความสัมพันธ์กั บบุคคลอื่น เพื่อเสนอและแก้ปัญ หาที่เป็นการร่วมมือกันและข้าม
วัฒนธรรม
3. ออกแบบและร่วมใช้สารสนเทศ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่หลากหลายของชุมชนโลก
4. จัดการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์สารสนเทศเดียวกันที่มาจากแหล่งที่หลากหลาย
5. สร้าง วิพากษ์ วิเคราะห์ และประเมินบทเรียนสื่อประสม
6. มีความรับผิดชอบทางจริยธรรมที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
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ดัง นั้น การส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุป ได้ว่า การจัดการเรียนรู้ต้องเน้นที่ตัว
ผู้เรียนและสภาพการณ์ปัจจุบันอย่างแท้จริง เพื่อนามาปรับใช้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่ องต่างๆ ที่ผู้เรียนต้องการ
เรียนรู้ มีการวิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เป้าหมายหรือทิศทางในการส่งเสริม เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์การ
สอน อาทิ การกาหนดหลักสูตร การกาหนดวัตถุประสงค์ การวางแผนการสอน รูปแบบและวิธีการ
สอน การเลือกสื่อ และการประเมินผลผู้เรียน โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่ อ การปรับตัวให้เข้ากั บโลกที่เปลี่ยนแปลง และสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.4 บทบาทของนักการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ยุคแห่งศตวรรษที่ 21 กล่าวได้ว่า นักการศึกษาหรือครูเกือบทั้งหมดในปัจจุบันถือเป็นครูยุค
ก่อนดิจิตอล มีคุณลักษณะแตกต่างจากผู้เรียนยุคดิจิตอล อย่างไรก็ตามครูยุคก่อนดิจิตอลยังคงต้องทา
หน้าที่เป็นครูศตวรรษที่ 21 ต่อไป แต่โดยหลักการแล้ว ควรเป็นครูที่จะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับ
โลกของผู้เรียน ให้มีความเป็น “ดิจิตอล” ให้มากขึ้น แม้ว่าจะขัดเขินหรือไม่คล่องตัวเหมือนผู้เรียนยุค
ดิจิตอล ทั้งนี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการพัฒนาทักษะเพื่อใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้เป็นเท่านั้น แต่จะต้อง
เปลี่ยนยุทธศาสตร์การสอนในมิติต่างๆ ด้วย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) ซึ่งมีนักวิชาการได้แสดงทัศนะ
ไว้อย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้
Atienza (2009) ได้ก ล่าวถึง รูป แบบของการศึก ษาครูในศตวรรษที่ 21 ที่ พัฒ นาขึ้นโดย
National Institute of Education, Singapore เมื่อปี 2007 และมีการนาเสนอรายงานการประชุม
ประจาปี 2009 โดย Prof. Lee Sing Kong ผู้อานวยการของสถาบัน โดยเป็นรูปแบบที่ให้ความคิดว่า
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องการครูในศตวรรษที่ 21 เป็นรูปแบบที่จะประสบความสาเร็จได้ด้วยความ
ร่วมมือกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษา และสถาบันการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งรูปแบบของ
การศึกษาครูในศตวรรษที่ 21 โดยมีข้อเสนอที่สาคัญ 6 ประการ ดังนี้
1. เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ในค่านิยม ทักษะ และความรู้ เกี่ยวกับความเป็นศูนย์กลาง
ของผู้เรียน อัตลักษณ์ของครู การบริการต่อวิชาชีพและชุมชน ในกรณีของผู้เรียนเน้นการพัฒนาใน 4
ชุดทักษะ คือ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะพื้นฐานทางสื่อสารสนเทศ และเทคโนโลยี
3) ทักษะชีวิต และ 4) ทักษะความเป็นพลเมือง ในกรณีของครูคานึงถึงขอบข่ายการพัฒนาเกี่ยวกับ
1) ความรู้พื้ นฐานเกี่ ยวกั บศตวรรษที่ 21 2) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 และ
3) หลักสูตรและการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21
2. สมรรถนะของครูที่สาเร็จการศึกษาเป็นสมรรถนะพื้นฐานทางวิชาชีพ
3. เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัยระบบการเป็นพี่เลี้ยงใน
สถานศึกษา และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถาบันการศึกษาแห่งชาติ
4. ขยายขอบเขตวิชาชีพครูที่จะช่วยให้ครูมียุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้
5. สมรรถนะเกี่ยวกับการประเมินผล จะต้องมีการพั ฒนาครูให้มีระดับความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินผลขั้นสูง
6. สนับสนุนเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเร่งให้ครูรับการศึกษาถึงระดับปริญญาโท

71
Bazzano (2011) ได้อธิบายเรื่อง “ทักษะการสอน สิ่งที่นักการศึกษาจาเป็นต้องเรียนรู้เพื่อ
ความอยู่รอด” เพื่อเป็นครูในอุดมคติแห่งศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากครูในยุคก่อน ดังนี้
1. การเป็นผู้เรียนรู้ใหม่ ที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้กระทา (Active) แทนการเป็นผู้รอรับ
การกระทา (Passive) เพื่อเป็นเส้นทางสู่การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learner)
2. การเข้าถึงสารสนเทศ เครื่องมือ และผู้เชี่ยวชาญได้อย่างหลากหลาย
3. ความสามารถที่จะสร้างเครือข่ายและทีมกับผู้เรียนอื่นที่มีความสนใจตรงกัน โดยไม่คานึง
วัย สถานที่ หรือประสบการณ์
4. การเกิดขึ้นของพี่เลี้ยง ผู้แนะนา โค้ช ผู้อานวยความสะดวก หรือที่ปรึกษาทั้งในและนอก
สถาบันทางการศึกษา รวมทั้งการริเริ่มระบบนิเวศน์การเรียนรู้แบบไม่มีชั้นเรียน (Classless Learning
Ecosystem)
นอกจากนี้ Bazzano (2011) ยังได้นาเสนองานของ Andrew Churches ที่ตีพิมพ์ในปี 2008
โดยกล่าวถึงคุณลักษณะการเป็นครูที่มีประสิทธิผลสูงในศตวรรษที่ 21 ใน 8 ประการ ดังนี้
1. การปรับตัว คือ สามารถปรับหลักสูตรและการสอนในเชิงสร้างสรรค์ ต้องสามารถปรับใช้
ทั้งซอฟแวร์ (Software) และฮาร์ดแวร์ (Hardware) เพื่อให้สามารถใช้ได้หลากหลายกลุ่มอายุและ
หลากหลายความสามารถ และสามารถปรับประสบการณ์การสอนอย่างเป็นพลวัต
2. การมีวิสัยทัศน์ คือ ครูจะต้องมองอย่างบูรณาการระหว่างวิชาและหลักสู ตร มองเห็นถึง
ศักยภาพของเครื่องมือและเทคโนโลยีเว็บที่เกิดขึ้น ทาความเข้าใจ และจัดกระทาเพื่อนามาใช้ให้เป็น
ประโยชน์กั บ การศึก ษา นอกจากนั้นครูที่ มี วิสัยทั ศน์จ ากเสาะแสวงหาความคิดจากคนอื่น และ
จินตนาการนามาใช้ในห้องเรียน
3. ความร่วมมือ คือ ครูต้องสามารถนาเครื่องมื อเพื่อความร่วมมือมาใช้ให้เป็นประโยชน์กับ
ผู้เรียน เป็นความร่วมมือเพื่อการแลกเปลี่ยน การสนับสนุน การทาให้ดีขึ้น และการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ
4. กล้าคิดกล้าทา คือ ครูจึงต้องกล้าออกนอกกรอบเดิม กล้าอุทิศตนเพื่อความรู้ของผู้เรียน
กล้ามีวิสัยทัศน์ถึงสิ่งที่ตนเองต้องการและเทคโนโลยีที่จะนาไปใช้ กล้ากาหนดเป้าหมายและอานวย
ความสะดวกต่อการเรียนรู้ กล้าใช้จุดแข็งของผู้เรียนมาทาความเข้าใจและสร้างสิ่งใหม่ๆ ยอมห็ผู้เรียน
สอนกันเอง และให้ความไว้วางใจผู้เรียน
5. การเรียนรู้ คือ ศตวรรษที่ 21 คาดหวังให้ผู้เรียนเป็นผูเ้ รียนรู้ตลอดชีวิต ดังนั้นครูจะต้องดูด
ซับประสบการณ์และความรู้เพื่อพัฒนาคนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมๆ
6. การสื่อสาร คือ ครูในศตวรรษที่ 21 ไม่เรียนรู้เพียงแค่ว่าจะสื่อสารหรือร่วมมือกันอย่างไร
แต่ครูต้อ งเข้าใจถึง วิธีก ารเพื่ อ อ านวยความสะดวก (Facilitate) ปลุก เร้าใจ (Stimulate) ควบคุม
(Control) บรรเทา (Moderate) และบริหารการสื่อสารและความร่วมมือ
7. เป็นต้นแบบทางพฤติกรรม คือ ในพฤติก รรมที่คาดหวัง กั บผู้เรียน เป็นต้นแบบในเรื่อง
ความอดทนอดกลั้น ความตระหนักเรื่องโลก การยอมรับผลการประเมินทั้งจากภายในและภายนอก
8. การนา คือ ความมีภาวะผู้นาของครูมีความสาคัญต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
โครงการต่างๆ
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ทั ก ษะดิจิตอลของครูในศตวรรษที่ 21 จากข้อคิดเห็น ของ Lisa (2010) และ Kharbach
(2012) สรุปได้ว่า ถึงแม้ครูทุกคนต่างคานึงถึงกิจกรรมการสอนและทักษะที่จาเป็นสาหรับการสอน
ของตน แต่ได้ใช้วิธีก ารสอนที่ ดีขึ้นกว่ าการสอนกั บ ผู้เ รียนรุ่นก่ อนหรือไม่ มี บ่อยครั้ง หรือไม่ ที่ ใช้
เทคโนโลยีประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียน อันเป็นผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ท าให้
เกิดแนวคิดใหม่ทางการศึกษามากมาย ในปัจจุบันผู้เรียนให้ความสนใจกับเทคโนโลยีดิจิตอล ซึ่งต้อง
ยอมรับว่าการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีมีผลทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้เรียน ดังนั้น จึงได้เสนอทักษะ
ดิจิตอลสาหรับครูในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีดังต่อไปนี้
1. ทักษะการใช้โปรแกรม เช่น การบันทึกข้อความลงในฮาร์ทดิสก์ของคอมพิวเตอร์ หรือการ
บันทึกไฟล์เสียงจากคอมพิวเตอร์ลงใน IC Recorder เล่นและตัดต่อข้อความลงคอมพิวเตอร์ หรือการ
ส่งข้อความที่เป็นอีเมล์เสียง โดยใช้ซอฟแวร์ MAPI อีเมล์ เป็นต้น
2. ทักษะการจัดเก็บ URL/รายชื่อเว็บไซต์ที่สนใจไว้เป็นหมวดหมู่และแลกเปลี่ยนกับผู้เรียน
ทักษะการใช้บล็อก (Blog) และวิกิพีเดีย (Wiki) เพื่อสร้างระบบออนไลน์สาหรับผู้เรียน
3. ทั ก ษะการจับภาพจากสิ่งแวดล้อมหรือท าสาเนาภาพจากเอกสารให้อยู่ในรูป แบบของ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น รูปถ่าย เอกสารที่เขียนด้วยมือ หรือเอกสารพิมพ์ เป็นต้น เพื่อนามาใช้ในห้องเรียน
รวมถึงทักษะการสร้างเนื้อหาวิดีโอกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
4. ทักษะเกี่ยวกับ “Infographics” คือ การเอาข้อมูลที่เข้าใจยากหรือข้อมูลจานวนมากมา
นาเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้เครือข่ายของสื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารและการ
พัฒนาวิชาชีพ
5. ทั ก ษะการสร้างรูปแบบการฝึก อบรมหรือการเรียนรู้ที่ผู้สอนและผู้เรียนไม่จ าเป็นต้อง
พบปะกันตามเวลาในตารางที่กาหนดไว้ แต่สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา โดยใช้เครื่องมือสื่อสาร
ต่างๆ ซึ่งเป็นการเรียนรูท้ ี่ไม่มขี ้อจากัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ที่ไหนเวลา
ใดก็ได้
6. ทักษะในการสร้างและเผยแพร่แฟ้มสะสมผลงานในระบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เ น็ต
ส าหรับบุคคลและองค์กรต่างๆ ที่ ต้องการสะสมผลงาน เพื่อเก็ บไว้เป็นข้อมูลสาหรับการนาเสนอ
ตรวจสอบการเรียนรู้หรือการทางาน
7. มีความรู้เกี่ยวกับระบบปกป้องความปลอดภัยในระบบออนไลน์ เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับ
ลิขสิทธิ์และกติกาที่ใช้ในการออนไลน์ สามารถป้องกันการลอกเลี่ยนแบบงานทีม่ อบหมายให้กับผู้เรียน
8. ทักษะการเขียนและเรียบเรียงบทความสาหรับเว็บไซต์เพื่อการสอน ทักษะในการทาวิดีโอ
สอนและแบบฝึกสอนต่างๆ โดยสามารถใช้ Task Management Tools เพื่อการวางแผนและการ
เรียนรู้ สามารถใช้ Polling Software เพื่อการสารวจชั้นเรียน สามารถใช้ Collaborative Tools
เพื่อจัดทาตาราหรือการปรับแก้ไขตารา รวมถึงการใช้เกมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
9. สามารถใช้เครื่องมือการประเมินดิจิตอล สามารถค้นหาและประเมินเนื้อหาที่ปรากฏตาม
เว็บไซต์ต่างๆ สามารถแนะนาแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่ดีให้ผู้เรียนได้ค้นหา และสามารถตั้งประเด็นเพื่อ
การสืบค้นโดยใช้เวลาน้อยที่สุดเท่าที่จะทาได้
10. สามารถใช้เครื่องมือดิจิตอลเพื่อบริหารเวลา สามารถใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น แท็บเล็ต
(Tablet) และสามารถใช้ Note Taking Tools เพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหากับผู้เรียน
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11. สามารถใช้ Annotation คือ การใส่ตัวอักษร ลูกศร หรือเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ
เพื่อแสดงจุดสนใจบนภาพ/PDF หรือเนื้อหา สามารถใช้ โปรแกรมจัดภาพ โปรแกรม หรือแผนภาพ
และพิมพ์ออกมาได้
12. สามารถใช้ Online Sticky Notes เพื่อแสดงแนวคิดที่น่าสนใจ วิธีการใช้รูปแบบต่างๆ
ของยูทูป (YouTube) ในห้องเรียน การใช้ Screen Casting Tools เพื่อการเรียนการสอน สามารถใช้
Group Text Messaging Tools เพื่อจั ดท าโครงงานร่วมมื อออนไลน์ และใช้ File Sharing Tools
แลกเปลี่ยนไฟล์กับผู้เรียนแบบออนไลน์ รวมไปถึงสามารถทาเอกสารงานวิจัย โดยใช้เครื่องมือดิจิตอล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Simmons (2012) ได้กล่าวถึง ทักษะสาหรับครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นทักษะที่เข้าถึง สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้อย่างสะดวก เป็นศตวรรษที่ต้องการมากกว่าการเข้าใจเพียงทฤษฎีเบื้องต้นทาง
การศึกษา และการจัดชั้นเรียน โดยครูต้องทางานอย่างร่วมมือกับคนอื่นๆ เพื่อนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ
เข้าสู่ห้องเรียน เพื่อเตรียมผู้เรียนออกสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21 ใน 7 ทักษะ ดังนี้
1. การบริหารห้องเรียน เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นห้องเรียนที่ให้ความรู้สึกปลอดภัย
มีระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อใช้ร่วมกัน
2. การทาให้บทเรียนมีความสอดคล้องกับชีวิตจริง เนื่องจากการเรียนการสอนในศตวรรษที่
21 ทาได้ยากกว่าศตวรรษที่ผ่านมา เพราะผู้เรียนรับข้อมูลข่าวสารจากหลากหลายแหล่ง ดังนั้นครูต้อง
ทาให้บทเรียนมีความสอดคล้องกับชีวิตประจาวันของผู้เรียน
3. การคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อพัฒนากรอบวิชาการที่ผู้เรียนสามารถนาไปใช้ได้ตลอดชีวิต ครู
จะต้องวางแผนบทเรียนและใช้ยุทธศาสตร์การสอนที่จะทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูงขึ้น แม้จะ
จบการศึกษาไปแล้ว ก็สามารถนาไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ ของสังคมได้
4. ทักษะทางเทคโนโลยี ครูต้องตามให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านั้น เพื่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง
5. ความเป็นสากล เนื่องจากความเป็นโลกเดียวกันและพัฒนาการทางเทคโนโลยี ทาให้การ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ครูจึงต้องมีทักษะพัฒนาให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องของโลก
เพื่อเป็นผู้นาแห่งอนาคตอย่างมีคุณภาพ
6. ความร่วมมือ เนื่องจากการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ยังขึ้นอยู่กับการทดสอบมาตรฐานและ
พันธะความรับ ผิดชอบของครู ซึ่ง ยัง ต้องคานึง ถึงมาตรฐานการศึกษาของรัฐ ในขณะเดียวกั น ครู
จะต้องเน้นหลักความร่วมมือหรือหลักการทางานเป็นทีม ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการศึกษาอย่างเท่า
เทียมกัน
7. การพัฒนาวิชาชีพ ครูต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอนและการใช้เทคโนโลยีอยูเ่ สมอ
ต้องเกาะติดกับสถานการณ์ใหม่ๆ จะต้องมีการพัฒนาวิชาชีพตนเองจากการทาวิจัย การสัมมนา หรือ
การฝึกอบรม เป็นต้น
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Flamand (2013) ได้แสดงทัศนะเกี่ยวกับบทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีบทบาทที่สาคัญ 5 ประการ ดังนี้
1. ให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี เนื่องจากการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องเข้าใจถึงวิธีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครูต้องสอนให้ผู้เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ การวิจัยทางอินเทอร์เน็ต การเปิด
กว้างเพื่อการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ มาพัฒนาวิธีการสอนแบบเก่า
2. ยึดเป้าหมายเดิม แต่ด้วยสิ่งใหม่ๆ เป้าหมายทางการศึกษายังคงเป็นเรื่องเดิม ยังเป็นเรื่อง
การพั ฒ นาผู้เ รีย นให้ เ ป็น นั ก คิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ นั ก เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ที่ มี ค วามรั บ ผิด ชอบต่อสัง คม
ซึ่ง เทคโนโลยีส ารสนเทศจะเป็นตัวช่วยอานวยความสะดวกต่อกระบวนการเรียนรู้ เช่น การใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความเห็นร่วม หรือการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการวิจั ย เป็นต้น
3. ให้ความสาคัญกับเทคนิคการเรียนรู้ ครูในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นนักวิจัยที่เด่นในเรื่อง
วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน การนาเสนอผลการวิจัยสู่ห้องเรียน เข้าใจในความแตกต่างระหว่างสไตล์การ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนของตนเองได้
4. เป็นพี่ เลี้ยงทั้งในห้อ งเรียนและนอกห้องเรียน โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันที่มีปัญหาต่างๆ
มากมาย ครูในศตวรรษที่ 21 นอกจากหน้าที่การสอนแล้ว ยังต้องคอยเป็นพี่เลี้ยงแนะแนวทางชีวิต
ให้กับผู้เรียนในด้านต่างๆ ด้วย
5. เน้นการกระทา ครูในศตวรรษที่ 21 ต้องเผชิญกับความท้าทายจากความเป็นโลกาภิวัตน์
ครูจะต้องเตรียมตัวผู้เรียนเพื่อเข้าสู่โลกที่เป็นจริง ให้พวกเขาตระหนักถึงพลังที่สามารถจะสร้างสิ่ง
ใหม่ๆ ให้กับโลกได้ ครูจะไม่ทาหน้าที่เพียงการถ่ายทอดความรู้ แต่จะต้องสร้างจิตสานึกความเป็น
พลเมืองของโลก และกระตุ้นให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
จากความสาคัญของบทบาทหน้าที่และคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์ทางการศึกษาในปัจจุบัน ทาให้ต้องการครูที่เปลี่ยนแปลงจากการเป็นผู้กระจายความรู้
ไปเป็นผู้ประพันธ์การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเปลี่ยนสารสนเทศเป็นความรู้ และเปลี่ยนความรู้เป็น
ภูมิปัญญา อย่างไรก็ตามนอกจากบทบาทของครูแล้ว บทบาทของผู้นาทางการศึกษาสาหรับศตวรรษที่
21 มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความสาเร็จในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีนักวิชาการได้นาเสนอโมเดลภาวะผู้นาทางการศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 ไว้
หลากหลาย ดังต่อไปนี้
New Zealand Ministry of Education (2013) ได้กล่าวถึง โมเดลภาวะผู้นาทางการศึก ษา
(The Educational Leadership Model) หรือ ELM ว่าเป็นโมเดลที่กล่าวถึงคุณภาพ ความรู้ และ
ทักษะของผู้นาทางการศึกษาระดับกลางและระดับอาวุโสที่จาเป็นต่อสถานศึกษาเข้าสู่ศตวรรษที่ 21
ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการนา (Leading) สรุปได้ดังนี้
1. ปรับปรุงผลลัพธ์ของผู้เรียนทุกคน รวมถึงผู้เรียนการศึกษาพิเศษ
2. ริเริ่มเงื่อนไขที่มีผลต่อการสอน การเรียนรู้ และการนาหลักสูตรไปปฏิบัติที่มีประสิทธิผล
3. ส ารวจและสนับ สนุ นการใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศ (ICT) และ E-Learning เพื่ อสร้าง
เครือข่าย การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้แนวใหม่
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4. พัฒนาสถานศึกษาเป็นชุมชนการเรียนรู้ (Learning Communities)
5. สร้างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และความสาเร็จ
6. พัฒนาผู้อื่นให้เป็นผู้นา โดยระบุความสัมพันธ์ (Relationships) เป็นแกนกลาง มีพื้นที่การ
ปฏิบัติ (Areas of Practice) กิจกรรมภาวะผู้นา (Leadership Activities) และคุณภาพของภาวะผู้นา
ที่มีประสิทธิผล (Qualities of Effective Leadership) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
6.1 ความสัมพันธ์ (Relationships) เป็นความสัมพันธ์เชิงพหุทั้งแนวตั้งและแนวนอน
ทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมทั้งความสัมพันธ์กับผู้นาคนอื่น ครู บุคลากร ผู้ปกครอง
ชุมชุน และผู้เรียน โดยความสัมพันธ์นี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ที่ผู้นาทางการศึกษา
จะต้องสร้างให้เกิดขึ้น โดย 1) แสดงความใส่ใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนที่ตนเองนา เพื่อ
กระตุ้ น ให้ แสดงบทบาทใหม่ ๆ และจั ด โอกาสให้มี ก ารพั ฒ นาวิ ช าชี พ 2) ส่ ง เสริม และสนับ สนุน
สภาพแวดล้อมการเรียนการสอนด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม 3) มีการประเมินผลงานที่เปิดเผยและ
โปร่ง ใส 4) มี ก ารสังเกตชั้นเรียน 5) มี ส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพ และ 6) กระตุ้นให้มี การผลิต
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
6.2 พื้นที่การปฏิบัติ (Areas of Practice) ประกอบด้วย วัฒนธรรม ศาสตร์การสอน
ระบบ และความเป็นหุ้นส่วนและเครือข่าย ดังนี้ 1) วัฒนธรรม คือ สนับสนุนให้มีการสร้างวัฒนธรรม
ในทางบวก และสร้างวัฒนธรรมสถานศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนการสอนสาหรับทุกคน 2) ศาสตร์การ
สอน คือ เป็นความรู้และการปฏิบัติเ พื่อส่ง เสริมต่อการเรียนรู้ของผู้เ รียน โดยสร้างต้นแบบการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนที่มรประสิทธิผลสาหรับผู้เรียนทุกคน มีความผูกพันและแสดงบทบาทการนา
ในการพัฒนาวิชาชีพให้ก้ าวทั นกับทฤษฎีก ารสอนและการเรียนรู้ และแสดงบทบาทการนาในการ
วางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตร 3) ระบบ คือ เป็นการสร้างสรรค์ระบบและเงื่อนไขการ
ทางานที่จะช่วยให้บุคลากรและผู้เรียนสามารถทางานกันได้อย่างมีประสิทธิผล และเกิดการเรียนรู้ ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดงานประจาวัน การตัดสินใจ และการออกแบบการปฏิบัติงานในกรณีต่างๆ
และ 4) ความเป็นหุ้นส่วนและเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก ในกรณี
เครือข่ายภายใน สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิชาและระหว่างชั้นเรียน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์
และการปฏิบัติที่สนับสนุนต่อการสอนของครู และการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่วนเครือข่ายภายนอก เป็น
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การร่วมเป็นกรรมการ การร่วมในสมาคม การสร้าง
เครือ ข่ายระหว่างสถานศึก ษาเพื่ อ แลกเปลี่ ยนความคิด และแนวทางปฏิบั ติ และท างานร่วมกั บ
ผู้ปกครองและผู้อุปถัมภ์ เป็นต้น
6.3 กิจกรรมภาวะผู้นา (Leadership Activities) ประกอบด้วย นาการเปลี่ยนแปลง
และการแก้ปัญหา ดังนี้ 1) การนาการเปลี่ยนแปลง คือ การบริหารเพื่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งในฐานะ
เป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยนแปลงใดๆ
การเจรจาต่อ รอง การสนับ สนุนความต้องการจ าเป็นเพื่อการปฏิบัติ และ 2) การแก้ ปัญ หา คือ
อาจเป็นปัญ หาในงานประจา ปัญ หาวิก ฤติ หรือปัญหาที่เ ป็นส่วนหนึ่งของการบริหารยุทธศาสตร์
ซึ่งผู้นาทางการศึกษาสนับสนุนต่อการแก้ปัญหา โดยให้หลักการทางานแบบมีส่วนร่วม และแบบยึด
เหตุการณ์เป็นฐาน มีการศึกษาในรายละเอียด การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์และการแก้ไขด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ โดยคานึงถึงการบรรลุผลในวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา
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6.4 คุณภาพของภาวะผู้นาที่มีประสิทธิผล (Qualities of Effective Leadership)
เป็นคุณภาพที่สนับสนุนต่อการพัฒนาการสอนและผลลัพธ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา คือ มีคุณธรรม
มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้เรียนรู้ เป็นผู้นาทาง และเป็นผู้สนับสนุนที่ดี
อีกทั้ง Besenski (2013) ยังได้กล่าวถึง ภาวะผู้นาสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ผ่านมาว่า
เป็นบุคคลที่ ถูก คาดหวัง ให้ป ฏิบัติงานตามคาสั่งของหน่วยงานระดับจังหวัดหรือระดับ แผนกงาน
เกี่ยวกับบุคลากร การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ และอื่นๆ ที่ จะทาให้การบริหารสถานศึกษาเป็นไป
อย่างเรียบร้อย รวมทั้งบทบาทสาคัญในการพัฒนาการสอนและการเรียนรู้ ดังนี้
1. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องทางานเพื่อให้มีความเชื่อมั่นได้ว่า ตนเองได้ทาหน้าที่เป็นผู้นาที่
มีคุณภาพ เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
2. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีความเข้าใจในเนื้อหาเชิงวิชาการ การประเมินผล และเทคนิค
การสอน มีการทางานเพื่อเสริมสร้างทักษะร่วมกับครู การรวบรวม วิเคราะห์ และการใช้ข้อมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ
3. ผู้บริหารสถานศึกษาถูกคาดหวังให้ทางานร่วมกับครู ผู้เรียน ผู้ปกครอง สมาชิกในชุมชน
และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีความมั่นใจว่าความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนได้รับ การ
ตอบสนอง มีการสร้างวัฒนธรรมผู้นาร่วม เพื่อให้แนวคิดเกี่ยวกับภาวะผู้นา และสนับสนุนให้มีความ
รับผิดชอบร่วมกันในการระบุปัญหา การสร้างทางเลือก และการนาไปปฏิบัติ
จะเห็นได้ว่า ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่สูง จาเป็นต้องมีการพัฒนา
คุณภาพคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะ และสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลีย่ นแปลง เพื่อความสาเร็จใน
การแข่งขันของประเทศในศตวรรษที่ 21 การให้ความสาคัญกับการศึกษา เนื่องจากการศึกษาเป็น
รากฐานของการพั ฒนา เป็นกระบวนการที่ จะช่วยให้คนได้พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ให้สามารถดารงชีวิตอย่างมีความสุขของยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สาหรับผู้นาในศตวรรษ
ที่ 21 ทักษะทุกด้านมีความสาคัญ แต่อย่างไรก็ตามบางทักษะมีความสาคัญอย่างยิ่ง เช่น ทักษะการ
สร้างทีมงาน ทักษะการจั ดการความขัดแย้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
เป็นสากล ที่เกิดขึ้นในทุกห้องเรียน ซึ่งผู้นาสถานศึกษาโดยตาแหน่งเพียงลาพัง อาจไม่สามารถทาให้
บรรลุในภารกิจงานที่มากมายได้ จึงจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
ดัง นั้ น การส่ง เสริมให้ผู้เรียนเกิ ดการเรียนรู้ที่ พึง ประสงค์ในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่ง เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ต่างกับ ช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 ด้วยพลัง ขับ เคลื่อนของเทคโนโลยีดิจิตอลและ
นวัตกรรมใหม่ เมื่อสังคมเปลีย่ น กระบวนทัศน์ทางการศึกษาต้องมีการพัฒนาปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้มนุ ษย์
สามารถดารงชีพอยู่ในโลกตามยุคสมัยได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหากจะเปรียบเทียบการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 20 กั บ ศตวรรษที่ 21 ว่ า มี ลั ก ษณะและรู ป แบบการพั ฒ นา การเปลี่ ยนแปลงไปในทิ ศ ทางใด
ดังต่อไปนี้
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การเปรียบเทียบการศึกษาในศตวรรษที่ 20 กับศตวรรษที่ 21 (Tirto, 2010; Eaton, 2011;
จินตนา สุจจานันท์, 2556; วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) สรุปได้ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบการศึกษาในศตวรรษที่ 20 กับศตวรรษที่ 21
การศึกษาในศตวรรษที่ 20

การศึกษาในศตวรรษที่ 21

1. ยึดครูเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และความ
สนใจ รวมถึงการถ่ายทอดสารสนเทศ

1. ยึ ด ผู้ เ รี ย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางการเรี ย นรู้
และครูเป็นผู้อานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้
2. ยึดผลลัพธ์เป็นฐาน (Outcome-Based)
3. เน้นสิ่งที่ผู้เรียนรู้ สามารถจาได้ เป็นได้
4. เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน
และการสร้างสรรค์ ซึ่ง เป็นทั ก ษะการ
เรียนรู้ขั้นสูง
5. ขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยการวิจัย
6. ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง
7. การเรียนร่วมกับเพื่อนและคนอื่นๆ รอบ
โลก เป็นห้องเรียนรอบโลก
8. ผู้เรียนมีเสรีภาพทางการเรียนสูง
9. ใช้ ห ลั ก สู ต รแบบบู ร ณาการ และเป็ น
สหวิทยาการ
10. มีความเชื่อใจกัน เรียนรู้ร่วมกัน และมี
การจูงใจในการเรียนรู้สูง
11. ให้ความสาคัญกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ มีการ
ทดสอบมาตรฐาน แต่มีการประเมินผล
อย่างอื่นประกอบด้วย
12. หลักสูตรและสถานศึกษาคานึงถึงความ
สนใจ ประสบการณ์ และความสามารถ
พิเศษ รวมถึงโลกที่เป็นจริง
13. ผู้เรียนประเมินตนเอง การประเมินจาก
กลุ่มเพื่อน และผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ยึดเวลาเป็นฐาน (Time-Based)
3. เน้นการจดจาข้อเท็จจริง
4. เน้นความรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์
ซึ่งเป็นทักษะการเรียนรู้ขั้นต่า
5. ขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้วยตารา
6. ผูเ้ รียนเป็นผู้รอรับการกระทา
7. การเรียนอย่างโดดเดี่ยวในห้องเรียน
8. ผู้เรียนมีเสรีภาพทางการเรียนน้อย
9. ใช้หลักสูตรแบบแยกส่วน
10. ไม่ ไว้วางใจกั น ไม่ มี ก ารจูง ใจผู้เ รียนใน
การเรียนรู้
11. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ เกรดเฉลี่ย และการ
ทดสอบมาตรฐาน
12. หลั ก สู ต รและสถานศึ ก ษาไม่ มี ค วาม
เกี่ยวข้องและไม่มีความหมายต่อผู้เรียน
13. ครูเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้
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จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า การให้ก ารศึก ษาส าหรับ ศตวรรษที่ 20 และศตวรรษที่ 21
มี ความแตกต่างกันตามการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ดัง นั้น การให้การศึก ษาในศตวรรษที่ 21 ต้อง
เปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศน์เดิม ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อให้วิถีของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ของกระบวนการเรียนรู้ เน้นการพัฒนาทักษะและทัศนคติ เช่น ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา
ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก การเคารพตนเอง ความเชื่อมั่นใจตนเอง การจูงใจตนเอง พัฒนา
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ทั ก ษะการสื่อสาร ทั ก ษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี และความ
ตระหนักในสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นความสามารถใช้ความรู้อย่างสร้างสรรค์ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556)
รวมถึงเป็นทักษะที่สาคัญและจาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการพัฒ นา
ผู้เรียนเพื่ออนาคต เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม และบุคลิกภาพส่วนบุคคลในการเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างมีคุณภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วยภาพทางบวก
สาหรับประเทศไทย ได้มีการพัฒนาด้านการจัดการศึกษามาตลอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึง่ อยู่
ในช่วงศตวรรษที่ 21 ดังที่ ไพพรรณ เกียรติโชติชัย (2545) ได้กล่าวว่า ยุคปัจจุบันมีความรู้ใหม่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา ส่งผลให้ความรู้เดิมล้าสมัยอย่างรวดเร็ว ดังนั้นมนุษย์จาเป็นต้องเรียนรู้ให้เร็วแล้วปรับ
แนวคิดใหม่ เ ชื่อ มโยงกั บ แนวคิดต่างๆ เพื่อนามาเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิต คือ การสร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่ อีกทั้งยังได้เปรียบเทียบกระบวนทัศน์เก่ากับกระบวนทัศน์ใหม่ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระหว่างกระบวนทัศน์เก่ากับกระบวนทัศน์ใหม่
กระบวนทัศน์เก่า

กระบวนทัศน์ใหม่

1. มองโลกแบบแยกส่ว น เชื่ อ ว่ า ส่ ว นย่อย
ของวัตถุสามารถดารงอยู่อย่างอิสระ
2. เชื่อในเรื่องการแข่งขัน การแสวงหากาไร
และหลักการคนที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะชนะ
3. เชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ อ ยู่ เ หนื อ ธรรมชาติ และ
สามารถเอาชนะธรรมชาติได้
4. เชื่อในเรื่องหลักรวมศูนย์อานาจ
5. เน้นวัตถุสสารที่เหนือจิตวิญญาณ
6. เน้นความสาคัญของเศรษฐกิจ
7. เชื่อว่าความจริงต้องเป็นระบบแน่นอน
8. Text-Based Learning

1. มองโลกแบบองค์ ร วม โดยเชื่ อ ว่ า ทุ ก
อย่างเกี่ยวพันและสัมพันธ์กัน
2. เชื่ อ ในความร่ ว มมื อ การประสาน
ประโยชน์และสันติภาพ
3. เชื่ อ ในความเป็ น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั บ
ธรรมชาติ และต้องเคารพธรรมชาติ
4. เชื่อในเรื่องการกระจายอานาจ
5. เน้นพลังงานและจิตวิญญาณ
6. เน้นคุณค่าความเป็นมนุษย์
7. เชื่อว่าโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้
8. IT-Based Learning

79
จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า การมองโลกในกระบวนทัศน์ใหม่จะมีผลต่อการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 การที่มนุษย์จะสามารถอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุขจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดเดิมๆ
ของตนและสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อจะได้สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างกลมกลืน ซึ่งการศึกษาโดยเฉพาะเรื่องการสอน การเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการเป็นผู้นา
เพื่อนาพาผู้เ รียนให้ก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างมีคุณภาพและมี ความสุขภายใต้บ ริบ ทโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงจาเป็นอย่างยิ่งในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ๆ ในการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก
นอกจากนี้ พิณสุดา สิริธรังศรี (2552) ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพปัจจุบนั ปัญหา และ
แนวโน้มของบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยที่มีต่อการศึกษาในอนาคตอีก 10-20
ปี และได้นาเสนอผลการเปรียบเทียบภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ ดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์
ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์
1. มุ่งพัฒนาปัจเจกบุคคล
2. เน้นการพัฒนาสมองและสติปัญญา
3. ส่งเสริมสุขภาพกาย จิต อารมณ์ สังคม
4. ส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพและความเป็นมนุษย์
5. ส่งเสริมความเข้าใจอันดี
6. ส่งเสริมความเป็นผู้มีคุณธรรมของผู้เรียน
7. ส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาวั ฒ นธรรม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. เป็นกลไกเสริมสร้างความก้าวหน้าพัฒนา
ประเทศ

ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่ไม่พึงประสงค์
1. ผู้เรียนเก่งแต่ไร้คุณธรรม
2. การเรียนการสอนเน้นวิชาการมากกว่า
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. แบ่ ง แยกผู้ เ รี ย น กลุ่ ม สติ ปั ญ ญาดีเ ลิศ
และกลุ่มไร้สติปัญญา
4. นโยบายการศึกษาเปลี่ยนแปลงบ่อย
5. การดาเนินงานแต่ละฝ่ายไม่สอดคล้อง
กัน
6. ผู้บ ริห ารทุ ก ระดับ ขาดภาวะผู้นา และ
ธรรมาภิบาลทางการศึกษา
7. ครูขาดวิสัยทั ศน์ ความรู้ความสามารถ
ทักษะในการเรียนการสอน
8. สัง คมไม่ ให้ความสาคัญและไม่เข้ามามี
ส่วนร่วมและสนับสนุนการศึกษา
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ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ (ต่อ)
ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่พึงประสงค์

ภาพอนาคตการศึกษาไทยที่ไม่พึงประสงค์

9. ทุกคนได้เรียนทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุก
โอกาส
10. ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางแสวงหาความรู้
11. สถานศึกษา ผู้เรียนแข่งขันกันทาความดี
และคุณภาพ
12. บทบาทการจัด การศึ ก ษาของรัฐลดลง
องค์กรท้องถิ่นและประชาชนจัดการศึกษา
มากขึ้น
13. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม
เทคโนโลยี เสริมสร้างการศึกษา
14. ผู้สูง วัยได้รับการเตรียมความพร้อมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
15. ครู คณาจารย์ และบุคลากรเก่ง รวมถึงมี
คุณภาพ

9. กระบวนการเรีย นการสอนยั ง คงเน้น
เนื้อหาวิชามากกว่าการคิดวิเคราะห์
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังคงตกต่า
11. ความสามารถทางการศึ ก ษาล้ า หลั ง
ผู้เรียนสมองกลวง
12. ไม่ให้ความสาคัญกับคนสูงวัย กลุ่มด้อย
โอกาส และชาติพันธุ์
13. ไม่เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต
14. สถานศึกษา ครู ผู้ เรียนขาดการแข่งขัน
กันทาความดีและคุณภาพ
15. ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
เอกชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และสถาบันสังคมอื่นๆ

16. ผู้เรียนเก่ง ดี มีสุข คิดเป็น ทาเป็น แก้ไข
ปัญหาเป็น
โดยสรุ ป จากสภาพการเปลี่ย นแปลงของสัง คมโลกในยุค ศตวรรษที่ 21 ที่ ก ล่ า วมานั้น
หากประเทศไทยยังคงติดตัวอยู่กับมโนทัศน์ในการส่งเสริมการเรียนรู้เพียงแค่อ่านออกเขียนได้อย่าง
ง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน ไม่เพียงจะแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือไม่ได้แล้ว ยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
การศึกษาของเด็กไทย ดังนั้น กระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้ งสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งดูแลสานักงานสถิติ
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงมหาดไทย
และส่วนราชการในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อาทิ องค์การยูเนสโก (UNESCO) ควรร่วมกันวางกรอบแนวทางเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ให้เป็นเอกภาพ เพื่อขับเคลื่อนให้คนไทยเป็นผู้มีทักษะด้านต่างๆ ซึ่งสามารถนา
ทั ก ษะที่ ได้ไปใช้ในการศึ ก ษา การท างานและการดาเนินชี วิ ตประจ าวัน ได้อย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ
มีวิจารณญาณ มีจริยธรรม เป็นบุคคลที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของยุคแห่งศตวรรษที่ 21
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ตอนที่ 4 แนวคิดเรื่องการทาวิจัยแบบเดลฟาย
4.1 ความเป็นมาของเทคนิคเดลฟาย
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) เป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญหลาย ๆ คน เป็นการมุ่งศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับองค์ความรู้ในอนาคต
ของศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา การวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายเป็น
การวิจัยเชิง อนาคต (Futurism) มุ่ ง เน้นการศึก ษาวิจัยในเชิง ลึก เพื่อให้มี ความรู้และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับอนาคตได้ดียิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการวิจัยในอนาคต จากการพยากรณ์ภาพที่คาดว่าจะ
เป็นไปได้ในอนาคต เป็นการแสวงหาทางเลือกที่จะดาเนินการ เตรียมการ ควบคุม แก้ไข และกระตุ้น
ให้ทุกคนตระหนักถึงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้เป็นไปตามความต้องการของบริบทสังคม
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย เป็นกระบวนการในการรวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจ
ในอนาคตจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา เพื่อการสรุปฉันทามติของข้อค้นพบ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยใช้วิธีการให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนแสดงความคิดเห็นจากการตอบ
แบบสอบในแต่ละรอบ ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่และเป็นอิสระ
สามารถกลั่นกรองความคิดเห็นของตนเองได้อย่างรอบคอบ ปราศจากการชี้นาจากกลุ่มและไม่ตกอยู่
ภายใต้อิทธิพลทางความคิดของผู้อื่น ทาให้ได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือในการวิจัย
เทคนิคการวิจัย แบบเดลฟาย ได้พัฒ นาขึ้นเมื่ อปี ค.ศ. 1950 โดย โอลาฟ เฮลเมอร์ และ
นอร์แมน ดาลกี้ (Helmer and Dalkey, 1963) เป็นนักวิจัยของบริษัทแรนด์ (RAND Cooperation)
ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดมุ่งหมายเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการการพยากรณ์ด้าน
วิท ยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ เ ป็นไปได้ในอนาคต ต่อมาเจมส์ กอร์ดอน และโอลาฟ เฮล เมอร์
(Gordon and Helmer, 1964) ได้ น าเสนอรายงานทางวิ ช าการเรื่ อ ง “Report on a Long Ran
Forecasting Study” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า เทคนิคเดลฟายสามารถนามาใช้ในการศึกษาวิจัยในอนาคต
ด้านอื่นๆ ได้ ภายหลังการพิมพ์ผลงานออกเผยแพร่ในปี ค.ศ. 1960 หลังจากนั้นจึงได้มีการใช้เทคนิค
เดลฟายอย่างแพร่หลายทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการวิจัยในวงการการศึกษา ได้มีการใช้เทคนิคเดล
ฟายกั นอย่างแพร่ห ลาย เพื่ อ หาข้อสรุป ในอนาคตเกี่ ย วกั บ ประเด็น ต่าง ๆ ที่ เ กี่ ยวกั บ การศึ ก ษา
เนื่องจากการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟายได้เป็นที่ยอมรับกั นโดยทั่ วไปถึงประโยชน์ที่ ได้รับเกี่ ย วกั บ
ข้อสรุปในอนาคตว่ามีความสอดคล้อง และถูกต้ องน่าเชื่อถือที่สุดและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปัจ จุบันการวิจัยเชิง อนาคตได้รับความนิยมสาหรับการนามาใช้คาดการณ์คาตอบของ
ปัญหาการวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นลาดับ ดังนั้นปัญหาการวิจัยและปรากฏการณ์ที่เหมาะสมในการนามาศึกษา
เพื่อคาดการณ์คาตอบโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (บุญ ใจ ศรีส ถิตย์นรากู ร , 2550) ควรมี
ลักษณะดังนี้
1. เป็นปัญหาการวิจัยที่ยังไม่มีคาตอบที่ชัดเจนและไม่แสวงหาคาตอบได้ด้วยวิธีการวิจัยทาง
เอกสาร (Document Research) เนื่องจากไม่มีการตีพิมพ์ในตารา เอกสารวิชาการ และรายงานวิจัย
แต่สามารถแสวงหาคาตอบได้โดยการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
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2. เป็ น ปั ญ หาการวิ จั ย ที่ ศึ ก ษาเกี่ ยวกั บ เหตุ ก ารณ์ ห รือ ปรากฏการณ์ ใ นอนาคต เพื่ อ น า
ผลการวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสาหรับใช้ประโยชน์ในการตั ดสินใจ กาหนดนโยบาย วางแผนการ
ดาเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการณ์หรือบริบทของสังคม รวมไปถึงการป้องกันปัญหาที่คาดว่า
น่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. เป็นปัญหาการวิจัยที่ต้องแสวงหาคาตอบจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เพื่อร่วมกัน
ระดมความคิดเห็นให้ได้แนวทางการปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมที่ สุด ซึ่ง อาจเป็นปัญหาการวิจัยเพื่อ
แสวงหาคาตอบที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคต
4.2 ความหมายของเทคนิคเดลฟาย
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ได้มีนักการศึกษาและนักวิชาการหลาย
ท่านให้นิยามของเทคนิคเดลฟายไว้ดังนี้
ขนิษฐา วิทยาอนุมาส (2530) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นวิธีการรวบรวม
คาตอบหรือความคิดเห็นที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะเป็นไป
ได้ในอนาคต และสามารถลดผลกระทบทางด้านความคิดระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยกัน
ชนิตา รักษ์พลเมือง (2539) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นวิธีการระดมความ
คิดเห็นโดยผู้ที่ให้ความคิดเห็นไม่จาเป็นต้องเผชิยหน้ากัน สามารถป้องกันมิให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีอิทธิพลใน
การครอบงาการตัดสินใจในการให้ความคิดเห็นโดยใช้ข้อเท็จจริงและเหตุผลอย่างเต็มที่
เสียงพิณ อ่าโพธิ์ (2543) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเทคนิคเดลฟายว่า เป็นกระบวนการที่จะหา
คาตอบของเหตุการณ์ หรือ พฤติกรรมต่างๆ ที่ จ ะเป็นไปในอนาคต โดยการหาความคิดเห็นที่เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาเป็นข้อสรุปของคาตอบที่เป็นเอกฉันท์เพื่อการตัดสินใจ
ธีรวุฒิ เอกะกูล (2549) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่าหมายถึง กระบวนการหนึ่ง
ของการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่กระจัดกระจายกัน ให้มีความสอดคล้องกัน
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะนาไปตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร (2550) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเทคนิคการวิจัย
เพื่อการคาดการณ์เหตุก ารณ์ในอนาคต โดยการรวบรวมความคิดเห็นอนาคตของเหตุก ารณ์จาก
ผู้เชี่ยวชาญ โดยจะไม่เปิดเผยรายชื่อราชชื่อของผู้เชี่ยวชาญให้คนอื่นๆ ทราบ และไม่มีการเผชิญหน้า
กัน เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ เป็นการลดผลกระทบทางความคิดของ
ผู้เชี่ยวชาญด้วยกัน
Burns (1987) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นวิธีการที่จะวัดผลการตัดสินใจของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนาไปสู่การประเมินลาดับความสาคัญของการทานาย
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Johnson (1993) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นเทคนิคของการรวบรวมการ
พิจารณาการติดสินใจที่มุ่งเพื่อเอาชนะจุดอ่อนของการตัดสนใจแต่เดิมที่จาเป็นต้องขึ้นอยู่กับความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุ่มหรือเป็นมติของที่ประชุม
Jensen (1996) ได้ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นโครงการจัดทารายละเอียดใน
การที่จะสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสอบถามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อจะได้คาตอบของข้อมูลและ
ความคิดเห็นกลับมา โดยมุ่งที่จะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจ และสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในอนาคต
Polit and Hungler (1999) ให้ความหมายของเทคนิคเดลฟายว่า เป็นวิธีก ารที่ได้ม าของ
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความละเอียดรอบคอบ เนื่องจากมีคาตอบที่ซ้าๆ กัน จนกระทั่งกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นที่สอดคล้องไปในทางเดียวกัน
Bums and Grove (2001) ได้ ใ ห้ ค วามหมายของเทคนิ ค เดลฟายว่ า เป็ น การวั ด ผลการ
ตัดสินใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่มีการประเมินก่อนหลังหรือการพยากรณ์ และการแสดงความคิดเห็น
จากข้อมูลย้อนกลับโดยไม่ต้องมีการประชุมร่วมกัน
จากความหมายของการวิจัยแบบเดลฟาย สรุปได้ว่า เทคนิคเดลฟายเป็นกระบวนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นหรือการตัดสินใจของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชานาญ และ
ประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เชิงทานายที่สอดคล้อง ถูกต้องและมี
ความน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่มีการเผชิญหน้า
กัน และสามารถลดอิทธิพลการครอบงาทางความคิดได้
4.3 กระบวนการวิจัยโดยใช้เทคนิคเดลฟาย
จากการศึกษากระบวนการวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย พบว่า มีนักการศึกษา
กล่าวถึง กระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคแบบเดลฟายไว้ห ลากหลาย (สุชาติ ประสิท ธิ์รัฐสินธุ์ และ
กรรณิการ์ สุขเกษม, 2547; ทั ศนีย์ รอดโฉม, 2551; ฉัตรสุม น พฤฒิภิญ โญ, 2553; Linstone and
Turoff, 1975) สรุปได้ว่ากระบวนการวิจัยด้วยเทคนิคแบบเดลฟายมี 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การกาหนดประเด็นคาถาม คือ การกาหนดว่าผู้วิจัยต้องการคาตอบอะไรจากผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งจะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสม โดยมีข้อพิจารณา ดังต่อไปนี้
1.1 กาหนดประเด็นคาถามเมื่อข้อมูลในอดีตและปัจจุบันไม่แม่นยาพอหรือไม่มีให้ใช้
ศึกษา และมีปัญหาที่ไม่สามารถวิเคราะห์เชิงปริมาณได้อย่างแม่นยา
1.2 ประเด็นคาถามที่ ต้องใช้เ วลา และค่าใช้จ่ายในการแสดงความคิ ดเห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญมาก จนไม่สามารถดาเนินการได้

84
1.3 การใช้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญจ านวนมากในการตอบประเด็ น ค าถาม โดยไม่ ส ามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเผชิญหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
ปัจเจกบุคคลมีมากหรือไม่สามารถดาเนินการได้ จึงต้องใช้กระบวนการสื่อสารโดยวิธีการที่ไม่ ต้อง
เผชิญหน้ากัน
1.4 บุคคลที่เข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดความมั่นใจในความถูกต้องของผลลัพธ์
2. การคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คือ เป็นขั้นตอนที่มีความสาคัญมาก เนื่องจากการยอมรับ
คาตอบที่ถูกต้องและแหละเหมาะสมของการวิจัยขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นผู้เชี่ยวชาญ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ ในเรื่องที่ต้องการศึกษาวิจัยเป็นอย่างดี
โดยข้อควรคานึงถึงในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ 3 ประการ ดังนี้
2.1 ความสามารถของผู้ เ ชี่ ย วชาญ ผู้ วิ จั ย ควรเลื อ กผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและชานาญในสาขานั้นๆ อย่างแท้จริง โดยผู้วิจัยต้องกาหนดเกณฑ์ใน
การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญให้ชัดเจนและเหมาะสม
2.2 การให้ความร่วมมือของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยควรเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความเต็ม
ใจ และเห็นความสาคัญของการวิจัย สามารถสละเวลาในการตอบแบบสอบถามหลายรอบได้
2.3 จานวนผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ในการวิจัย ขึ้นอยู่กับลักษณะของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็น
ส าคั ญ ยั ง ไม่ มี ก ารก าหนดอย่ า งแน่ น อนว่ า จะต้ อ งใช้ เ ท่ า ใด จากการศึ ก ษาของแมคมิ ล แลน
(Macmilan, 1971) พบว่า หากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป ความคลาดเคลื่อนจะมีอัตรา
ลดลงและจะเริ่มคงที่คือ 0.02 ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 การลดลงของความคลาดเคลื่อนและจานวนผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญ
(Panel Size)

การลดลงของความ
คลาดเคลื่อน

ความคลาดเคลื่อนลดลง
(Net Change)

(Error Reduction)
1-5
5-9
9 - 13
13 - 17
17 - 21
21 - 25
25 - 29
ที่มา: (Macmilan, 1971)

1.20 - 0.70
0.70 - 0.58
0.58 - 0.54
0.54 - 0.50
0.50 - 0.48
0.48 - 0.46
0.46 - 0.44

0.50
0.12
0.04
0.04
0.02
0.02
0.02
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จากการศึก ษาการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ยุท ธ ไกยวรรณ์ และกุ สุมา ผลาพรม, 2553)
พบว่า การคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคเดลฟายใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็นการศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญในเรื่อง
ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งปัญหาของการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ หากผู้วิจั ยคัดเลือกเอง
อาจจะได้ผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เชี่ยวชาญในเรื่องที่ต้องการศึกษาอย่างแท้จริงได้ ดังนั้น วิธีการเพื่อแก้ไข
ปัญหาเหล่านี้ คือ การใช้วิธีการที่เรียกว่า “Snow Ball Techniques” โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เสนอ
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในลักษณะเครือข่าย เพื่อช่วยให้ได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพมากขึ้น
3. แบบสอบถามของการวิจัย คือ ผู้วิจัยควรเขียนข้อความให้ชัดเจน สละสลวย สามารถอ่าน
และทาความเข้าใจได้ง่าย การใช้ข้อความที่กากวม ซ้าซ้อน อาจทาให้ผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถเข้าใจได้
ตรงกัน ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญขาดความสนใจหรือตอบไม่ได้ตามความเป็นจริง ดังที่ ชนิตา รักษ์พลเมือง
(2551) ได้กล่าวว่า แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยด้วยเทคนิคเดลฟายควรมีจานวน 4 รอบ ดังนี้
3.1 แบบสอบถามในรอบที่หนึ่ง ผู้วิจัยต้องกาหนดกรอบของการวิจัยจากประเด็น
ปัญหาที่ต้องการศึกษา ซึ่งกรอบของการวิจัยอาจได้มาจากเอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ
สั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิบ างท่ า น จากนั้ น จึ ง นามาสร้า งเป็ นแบบสอบถาม ซึ่ ง เป็น แบบสอบถาม
ปลายเปิดที่มีคาถามกว้างๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหาของการวิจัย
3.2 แบบสอบถามรอบที่ ส อง เป็ น การน าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากกลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญใน
แบบสอบถามปลายเปิดรอบแรกมารวบรวมเข้าด้วยกัน โดยการตัดทอนข้อความที่ซ้ากัน หรือตัดส่วน
ที่เกินไปจากกรอบของการวิจัยออกไป ซึ่งข้อความที่รวบรวมได้จะถูกนามาเป็นข้อกระทงในลักษณะ
มาตราประเมินค่า คือ เป็นสเกล (Scale) 1-5 หรือ 1-6 หรือ 1-7 ระดับ แล้วแต่ความเหมาะสม การ
ประเมินค่าในแบบสอบถามรอบนี้จะเป็นการจัดลาดับความสาคัญ หรือความเป็นไปได้ของเหตุการณ์
หรือข้อความที่กาหนดขึ้นเป็นข้อกระทง
3.3 แบบสอบถามรอบที่ ส าม โดยปกติจ ะประกอบด้วยประโยคหรื อข้ อค าถาม
เหมือนกับแบบสอบถามรอบที่สอง แต่จะเพิ่มการรายงานให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบความคิดเห็นของกลุ่ม
โดยการแสดงตาแหน่งของฐานนิยม (Mode) หรือค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) ของแต่ ล ะข้ อ ค าถาม รวมทั้ ง ต าแหน่ ง ที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญแต่ ล ะคนตอบใน
แบบสอบถามรอบที่สอง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทราบความเหมือนและความต่างของ
คาถามของตน จากการเปรียบเทียบกับคาตอบของกลุ่ม เพื่อทบทวนคาตอบของตน
3.4 แบบสอบถามรอบที่สี่ มีลักษณะเดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่สาม ซึ่งปกติ
แล้วนิยมใช้แบบสอบถามเพียง 2-3 รอบ การจะกาหนดว่าควรมีแบบสอบถามรอบที่สี่หรือไม่นั้น ควร
พิจารณาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ประกอบด้วย หากพบว่าไม่มีการเปลีย่ นแปลงหรือมีการเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก กล่าวคือ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์แคบมาก ก็สามารถยุติกระบวนการวิจัยลงได้
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4. การรวบรวมข้อมูลและการวิ เคราะห์ข้อมูล คือ เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่การติดต่อขอความ
อนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการเข้าร่วมการวิจัยเพื่อตอบแบบสอบถามให้ครบทุกรอบ นอกจากนี้ไม่ควร
เว้นช่วงระยะเวลาการตอบแบบสอบถามในแต่ละรอบระยะนานเกินไป หากการตอบคาถามในแต่ละ
รอบมีจานวนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญลดน้อยลง อาจจะส่งผลต่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้ เนื่องจากสถิติที่ใช้ใน
การวิเ คราะห์ข้อ มู ล จากคาตอบรอบที่ ส องและรอบที่ ส าม คือสถิติเ กี่ ยวกั บ การวัดแนวโน้ม เข้ า สู่
ศูนย์กลาง (Central Tendency) และหากจานวนผู้เชี่ยวชาญลดลงเป็นจานวนมาก อาจทาให้ผลการ
วิเ คราะห์ข้อ มู ล คลาดเคลื่อ นได้ โดยข้อควรคานึง ถึง การรวบรวมข้ อมู ล และการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล
พิจารณาได้ดังนี้
4.1 การกาหนดค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยต้องเลือกให้เหมาะสมกับการ
วิจัยเรื่องนั้นๆ เช่น กรณีที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องของเวลา ปริมาณ ควรใช้ค่ามัธยฐาน และกรณีที่
จะทานายเวลา ปริมาณ หรือสถานการณ์ในอนาคตมักจะใช้ค่าฐานนิยม ส่วนค่าเฉลี่ยอาจไม่เหมาะสม
เนื่องจากมาตราที่ใช้กับคาถามมีเพียงเล็กน้อย
4.2 ความตรงและความเที่ยงในการวิจัย ขึ้นอยู่กับจานวนของผู้เชี่ยวชาญ และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นการเลือกผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามจึง
เป็นเรื่องที่สาคัญมาก เนื่องจากผลลัพธ์ของเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายเป็นคาตอบที่ได้จากความ
คิดเห็นโดยการถามซ้าหลายรอบ ทาให้ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสได้ตรวจสอบคาตอบของตนเองในหลาย
รอบ (Sharkey and Sharples, 2001 อ้างถึงใน พรกุล สุขสด, 2546)
4.3 การพิ จ ารณาตรวจสอบการได้รับฉันทามติของข้อความ จากการศึก ษาของ
ศักดิ์ชัย บาลศิริ (2543) ได้สรุปว่า ข้อความจะได้รับฉันทามติของกลุ่มบุคคลก็ต่อเมื่ อ ข้อความนั้นมี
ค่ามัธยฐานไม่ต่ากว่า 3.50 หรือ 4.50 ข้อความนั้นมีค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่า
ฐานนิยมไม่เกิน 1.00 และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50
4.4 ข้อดีและข้อจากัดของเทคนิคเดลฟาย
ข้อดีของเทคนิคเดลฟาย (อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์, 2546; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550;
พรรณธิดา ใจเที่ยง, 2554; ภัทราวุธ ขาวสนิท, 2554) สามารถสรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
1. ผลการวิจัยมี ความเชื่อ ถื อสูง ผลการวิจัยด้วยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายจะมี ความ
น่าเชื่อถือมากและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากเป็นคาตอบที่ได้จากความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความชานาญพิเศษ และประสบการณ์ในสาขาวิชานั้น ๆ อย่างแท้จริง ซึ่ง
ผลการวิจัยได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากการย้าถามในหลายๆ รอบ จึงเป็นคาตอบที่กลั่นกรอง
อย่างรอบคอบ ช่วยให้เกิดความเชื่อมั่ นในผลการวิจัยสูง ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการครอบงาทางความคิดของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ที่มี
คุณลักษณะเหนือกว่าผู้อื่น และผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียมกัน
และได้ตอบแบบสอบถามฉบับเดียวกันทุกรอบ รวมทั้งมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงหรือยืนยันความคิดเห็น
ของตนเองจนเกิดความมั่นใจในคาตอบที่ได้
2. ใช้งบประมาณในการวิจัยไม่มาก เนื่องจากไม่ต้องมีการพบปะโดยตรงของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
แต่เป็นการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลในแต่ละรอบ ทาให้ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก
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3. ใช้เวลาในกระบวนการศึกษาวิจัยไม่มากนัก เนื่องจากในกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
แต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ 3 สัปดาห์ ดังนั้นผู้วิจัย จึงใช้เวลาทั้งกระบวนการประมาณ 2-3 เดือน
ซึ่ ง เป็ น วิ ธี ก ารวิ จัย ที่ ใ ช้ ร ะยะเวลาเพี ย งสั้น ๆ แต่ ไ ด้ ผ ลลั พ ธ์ ที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และสามารถนา
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง มีความสะดวกและรวดเร็ว
4. ผู้วิจัยสามารถทาการวิจัยได้ทุกสถานการณ์ โดยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
ที่อยู่ในสถานที่แตกต่างกันได้ ทั้งทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ และเวลา
5. เป็นวิธีการวิจัยที่มีขั้นตอนการดาเนินการไม่ซับซ้อน รวมทั้งผู้วิจัยสามารถทราบล าดับ
ความสาคัญของข้อมูลและเหตุผลในการตอบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมทั้งความสอดคล้องของความ
คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ สามารถเข้าใจได้ง่าย
6. การวิเคราะห์ข้อมูลสามารถทาได้ง่าย เนื่องจากใช้ค่าสถิติพื้นฐานเพียงค่าเฉลี่ย ค่าฐานนิยม
ค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่านั้น
ข้อจากัดของเทคนิคเดลฟาย (ขนิษฐา วิทยาอนุมาส , 2531; อมรรัตน์ ภิญโญอนันตพงษ์,
2546; บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550; พรรณธิดา ใจเที่ยง, 2554; ภัทราวุธ ขาวสนิท, 2554) สามารถ
สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
1. การคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม หากไม่ใช้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญพิเศษ และประสบการณ์ในสาขานั้นๆ อย่างแท้จริง จะส่งผลทาให้ผลการวิจัยเกิดความ
คลาดเคลื่อนไปจากภาพในอนาคตที่จะเป็นจริง
2. ผู้เชี่ยวชาญไม่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยตลอด รวมทั้งเกิดความเบื่อ
หน่ายในการตอบแบบสอบถามหลายรอบ อันเนื่องมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจ มี
ภารกิจมาก หรือเกิดจากปัญหาอื่น ๆ ส่งผลให้กระบวนการวิจัยล่าช้า
3. ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญไม่มีเวลาให้ความคิดเห็น มีภาระกิจเร่งด่วนมากมาย ส่งผลให้ผู้วิจัย
ประสบปัญหาด้านการนัดหมายสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้มักจะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงวัน
และเวลาที่นัดหมาย
3. ผู้วิจัยขาดการวางแผนในการติดตามแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ หรือแบบสอบถามเกิด
การสูญหาย ทาให้ได้รับคาตอบกลับคืนมาไม่ครบหรือได้คาตอบกลับคืนมาด้วยความยากลาบาก
4. กรณีการตอบแบบสอบถามในรอบที่สาม เมื่อความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญคนใดคนหนึ่งไม่
สอดคล้อ งกั บความคิดเห็นของกลุ่มผู้เ ชี่ยวชาญ และถ้าหากยังยืนยันความคิดเห็นของตนก็จะถูก
ขอร้องให้แสดงเหตุผลประกอบ เงื่อนไขนี้ทาให้ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเปลี่ยนความคิดเห็นของตนให้
สอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม
5. ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของ
กลุ่ม จะถูกตัดออก ซึ่งบางครั้งเป็นความคิดเห็นที่ดี ถูกต้อง และมีประโยชน์
6. กรณีที่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่ได้เป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง หากไม่เห็นความสาคัญ
ของการวิจัยหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยเฉพาะในกรณีที่ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยไม่มี
โอกาสทราบ ส่งผลให้ข้อมูลที่ได้นั้นไม่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
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7. กรณีคาตอบที่ ได้จ ากคาถามปลายเปิดรอบแรก ซึ่ง มัก จะเป็นคาตอบที่ยาว ท าให้ก าร
วิเคราะห์เนื้อหามีปัญหาและอาจเปลี่ยนลาดับความสาคัญแตกต่างกันไปจากที่ ผู้ตอบต้องการ
โดยสรุป แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในอนาคตด้วยวิธีการวิจัยแบบเดลฟายที่ได้นาเสนอ
ประกอบด้วย ความเป็นมาของเทคนิคเดลฟาย ความหมายของเทคนิคเดลฟาย กระบวนการวิจัยโดย
ใช้เทคนิคเดลฟาย และข้อดีข้อจากัดของเทคนิคเดลฟาย เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด
การวิจัยแบบเดลฟายแบบองค์รวม เนื่องจากการศึกษาถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมี
ความสาคัญยิ่งต่อการวางแผนและการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนปฏิบัติการต่างๆ
ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร เพื่อการตัดสินใจในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุ ด
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะการเรียนรู้ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
5.1 งานวิจัยในประเทศ
เสงี่ยมจิตร เรื่องมณีชัชวาล (2543) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ลักษณะการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมทุกองค์ประกอบมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 5 องค์ประกอบ คือ
การเปิดใจรับโอกาสที่จะเรียน การมองอนาคตในแง่ดี มีความรับผิดชอบต่อการเรียนของตน มีความ
รักที่จะเรียน และมีทักษะที่จาเป็นในการเรียนและการแก้ปัญหา ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระด้าน
เพศ พบว่า นักศึกษาผู้หญิงมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชายใน 2 องค์ประกอบ คือ มีความรักที่จะเรียน และมี
ความคิดสร้างสรรค์ การเปรียบเทียบตามอายุ ผลการศึกษา และลักษณะการประกอบอาชีพขณะ
ศึกษา ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย (2547) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการเรียน
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของนักศึกษาผู้ใหญ่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษาผู้ใหญ่มีส่วนร่วมในการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ด้านการสารวจปัญหา ด้านการ
วางแผน ด้านการดาเนินงานและด้านการประเมินผลอยู่ในระดับปานกลาง มีระดับความมีนัยสาคัญ
ทางสถิติ .01 มี 2 ตัวแปร ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานศึก ษา และสาขาวิชาชีพ ส่วนการเรียน
วิชาชีพที่ระดับความมีนัยสาคัญทางสถิติ .05 มีเพียง 1 ตัวแปร ได้แก่ ระดับการศึกษา ปัจจัยที่ร่วม
อธิบายความแปรปรวนโดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้น พบตัวแปร 2 ตัวที่
ได้รับการคัดเลือกและสามารถร่วมอธิบายความแปรปรวนการมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาชีพหลักสูตร
ระยะสั้นของนักศึกษาผู้ใหญ่ได้ร้อยละ 19.40 ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและสาขาวิชาชีพ
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รัชดา คงคาหลวง (2550) ได้ศึกษาการศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยของบ้านหนังสือกรุงเทพมหานคร
จากผลการวิจัยและการสัมภาษณ์กลุ่มผู้จัดกิจกรรมในบ้านหนังสือได้แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยของบ้านหนังสือ กรุงเทพมหานคร
ดังนี้ จัดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต มีกิจกรรมเหมาะกับทุกวัย ให้ความรู้เรื่องทักษะชีวิต มีบริการอินเทอร์
เนต เพิ่มขนาดให้กว้างมากขึ้น เปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้าถึ งข้อมูลโดยการประชาสัมพันธ์และ
ประเมินผลทุกครั้ง
อาชัญ ญา รัตนอุ บ ล และคณะ (2550) ได้ศึก ษาวิจัยเรื่อง แนวโน้ม การจัดการศึก ษานอก
ระบบโรงเรียนของประเทศไทยในทศวรรษหน้า โดยศึกษาแนวโน้มหรือทิศทางที่เหมาะสมระหว่างปี
พ.ศ. 2545-2555 ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวโน้มด้านปรัชญาและแนวคิดของการศึกษานอกระบบ
โรงเรียนจะเน้นการศึกษาตลอดชีวิตที่เชื่อในความเสมอภาคของโอกาสในการเรียนรู้ ให้ความสาคัญ
กับความแตกต่างระหว่างบุคคล 2) แนวโน้มด้านบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีบทบาท
ในการพั ฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถของประชาชนอย่างยั่งยืน 3) แนวโน้ม ด้านหลักสูตร
เนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเป็นหลักสูตรที่มีชุมชนและสถานประกอบการเป็นฐาน มี
ความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของบุคคลและชุมชน 4. แนวโน้มด้านการ
บริหาร การจัดการและการประสานงานการศึกษานอกระบบโรงเรียนเน้นการกระจายอานาจสู่ชุม ชน
ศูนย์ก ารเรียนรู้ หรือ สถานศึกษาการศึกษานอกระบบโรงเรียน 5. แนวโน้ม ด้านการประเมินและ
ติดตามผลการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน มีหลายรูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสมของผู้เรียนและ
วัตถุประสงค์ของการประเมิน จะเป็นการประเมินที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามสภาพจริง
พวงรัตน์ จันทร์เอียด (2545) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชา
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษ โดยใช้รูปแบบการเรียนด้วย
ตนเองในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษ จากการศึกษา
การสร้างรูปแบบทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ที่มีความสามารถพิเศษ และศึกษาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษ ผลการวิจัย พบว่า การสร้างรูปแบบทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองในวิชาวิ ทยาศาสตร์ของนัก เรียนชั้นประถมศึก ษาปีที่ 5 ที่ มี ความสามารถพิเศษ ผลการหา
ประสิทธิภาพรูปแบบทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองในวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 ที่มีความสามารถพิเศษหลังการใช้รูปแบบการเรียนด้วยตนเอง เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ E1/E2 =
80/80 และทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษใน
วิชาวิทยาศาสตร์ หลังการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05
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ดารณี ศัก ดิ์ศิริผ ล (2550) ได้ศึก ษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทั กษะการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสียงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้ ผลการวิจัยพบว่า แบบคัดแยก
เด็กปฐมวัยที่มีภาวะเสียงต่อการเกิดปัญหาทางการเรียนรู้ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างและเนือ้ หา
มีค่าความเชื่อมั่นรวมทั้งชุดเท่ากับ 0.83 ซึ่งอยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ และชุดเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ประกอบด้วยกิจกรรมการเล่นและแบบฝึกหัดเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการเรียนรู้ด้านทิศทาง
การจ าจากการฟั ง การจ าจากการเห็น การเขียน การเคลื่อนไหว และการจัดกลุ่มสัมพันธ์ พบว่า
ความสามารถทางการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน หลังจากได้รับการฝึกด้วยชุดเสริมทักษะการเรียนรู้ดีขึ้น อยู่ใน
ระดับดีมาก เมื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนรู้ก่อนและหลังใช้ชุดเสริมทักษะการเรียนรู้
พบว่า ความสามารถทั้ง 6 ด้าน สูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อรรถสิทธิ์ ปากคลอง (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอั ธยาศั ยเพื่ อ ส่ง เสริม ทั ก ษะการเรียนรู้ส าหรับ การจั ดการธุร กิ จ ขนาดย่อม พบว่า
ผลการศึก ษาปัญ หา ความต้อ งการการจัดการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย เพื่อ
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สาหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ประกอบด้วย ด้าน
เนื้อหาและกิ จ กรรม ด้านการมี ส่วนร่วม ด้านการประชาสัม พันธ์ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านการ
ประเมินผล และแนวทางการจัดการศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้สาหรับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม ควรเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเนื้อหาและกิจกรรม และการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ทั นกั บ เทคโนโลยีในปัจ จุบัน เช่น การเรีย นรู้ผ่านอินเตอร์เ น็ต ซีดี มี ก ารจัดการนิท รรศการการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้อย่างทั่วถึง
5.2 งานวิจัยในต่างประเทศ
Brookfield (1986) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ พบว่าผู้ใหญ่จะเรียนรู้ได้ดที สี่ ดุ
เมื่อกระบวนการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเป็นไปตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1) ความสนใจ ผู้ใหญ่ทุกคนไม่ชอบการบังคับในสถานการณ์การเรียนรู้ ถ้าเนื้อหาไม่เกี่ยวข้อง
ตามความต้องการ ผู้ใหญ่จะเกิดความอึดอัด ไม่อยากเรียนรู้
2) ความไว้วางใจ การเรียนรู้จะได้ผลเมื่อมีความไว้วางใจระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน การ
ยอมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม เปิดให้ถามคาถาม การเปิดเผยตนเอง การเรียนรู้โดยปราศจากความกลัว
3) ความร่วมมือ ความร่วมมือเริ่มตั้งแต่การออกแบบ การเลือกวิชา และการประเมินผล
4) การแสดงออก (การปฏิบัติ) เป็นแนวคิดใหม่ที่ผู้เรียนต้องได้แสดงออกด้วยการปฏิบัติได้
ทดลองอย่างต่อเนื่องและสะท้อนกลับสิ่งที่เกิดขึ้น เป็นการสร้างประสบการณ์จากการเรียนรู้
5) เน้นการคิดอย่างมีวิ จารณญาณ ผู้ใหญ่ไม่ ชอบการถูกล้อเล่น ถูก เรียกว่าโง่ ชอบเรียนรู้
วิธีการคิดด้วยตนเอง วิเคราะห์วิพากษ์จากค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรม
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Reynolds (1986) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความพร้อมในการเรียนรู้ด้วย
การนาตนเองกับเหตุผลหรือแรงจูงใจในการเข้าศึกษาของนักศึกษาผู้ใหญ่ที่เรียนนอกเวลาในวิท ยาลัย
ชุม ชน กลุ่ม ตัวอย่างจ านวน 95 คน อายุเ ฉลี่ย 35.75 ปี โดยใช้ SDLRS และ EPS (Educational
Participation Scale) พบว่า มี ความสัม พันธ์ในเชิงบวกระหว่างแรงจูงใจด้านพุท ธิปัญญากับความ
พร้อมในการเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง โดยประสบการณ์และสิ่งที่ท้าทายต่างๆ ในชีวิตเป็นอิทธิพลที่
สาคัญ และระบุว่าความสนใจทางพุทธิปัญญาเป็นเหตุผลสาคัญในการเข้าร่วมโปรแกรม
Billington (1988) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ผู้ใหญ่ พบว่ามีปัจจัย 7 ประการที่มีผลต่อ
การเรียนรู้ผู้ใหญ่และมีส่วนกระตุ้นให้ผู้ใหญ่เกิดการเรียนรู้เกิดการพัฒนา ได้แก่ 1) สิ่งแวดล้อมที่ผู้เรียน
รู้สึก ปลอดภัย และการสนั บ สนุนความต้องการของแต่ละบุคคล 2) สิ่ง แวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิด
อิสรภาพทางปัญญา สนับสนุนประสบการณ์และเกิดความคิดสร้างสรรค์ 3) สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ที่อบอุ่น มีความเป็นเพื่อน ได้รับการยอมรับความเคารพ การได้แสดงความคิดเห็น 4) การเรียนรู้ด้วย
การนาตนเอง 5) การเริ่มต้นความสาเร็จ ความท้าทายทางปัญญา สิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ท้าทายบุคคล
ให้เกิดเรียนรู้ 6) การเรียนรู้ที่มีชีวิตตรงข้ามกับการเรียนรู้ที่รับฟังอย่างเดียว มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้
มีการสนทนา พูดคุยเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการทางาน การทดลอง การฝึกปฏิบัติ จะช่วยตรวจสอบ
ความเป็นจริงในทางทฤษฎี และช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาดีขึ้น และ 7) การสะท้อนกลับ เป็นกลไกสาคัญ
ที่ทาให้ผู้เรียนได้แสดงออก แสดงความสามารถ แสดงความต้องการในการเรียนรู้ จะเป็นประโยชน์ที่
จะนาไปพัฒนาปรับปรุงของผู้สอนได้
The Institute for the Future (IFTF) (2011) ได้ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทักษะที่จาเป็น
สาหรับแรงงานในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า ผลการวิจัยสรุปแรงขับที่สาคัญ 6 ประการ ได้แก่ 1) การ
มีอายุยืนขึ้น 2) การเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรและระบบเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 3) โลกคอมพิวเตอร์
4) ระบบนิเวศใหม่ของสื่อ 5) โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ 6) โลกที่มีการเชื่อมต่อกันทั่วโลก นอกจากนี้
ทักษะ 10 ประการที่จาเป็นสาหรับแรงงานในอนาคต ได้แก่ 1) ความสามารถในการตัดสินว่าอะไร
สาคัญหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ 2) ความสามารถในการติดต่อสื่อสารอย่างลึกซึ้ง 3) สามารถคิดและ
หาค าตอบได้ น อกเหนื อ จากค าตอบทั่ ว ไป 4) สามารถท างานในที่ ๆ มี วั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง 5)
ความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลจานวนมากเป็นข้อมูลเชิงคุณธรรม 6) ความสามารถในการประเมิน
และพั ฒ นาเนื้อ หาที่ใช้กับสื่อ รูปแบบใหม่ ๆ 7) มี ความสามารถที่ จะเข้าใจศาสตร์ข้ามสาขาวิชา 8)
ความสามารถในการพั ฒนาภารกิ จเพื่อให้ได้ผลลัพท์ ที่ต้องการ 9) ความสามารถในการแยกแยะ
กลั่นกรองข้อมูล และ 10) ความสามารถที่จะทางานอย่างได้ผล ทาให้คนติดต่อเชื่อมโยงกันได้
Choi Sook (2011) ได้ทาวิจัยเรื่อง An Analysis of ‘Informatics’ Curriculum from the
Perspective of 21st Century Skills and Computational Thinking ผู้วิจัยศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ
ของการศึก ษาคอมพิ วเตอร์จากมุม มองของศตวรรษที่ 21 และทั ก ษะการคิดคานวณ ซึ่ง ทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 เป็นทั ก ษะที่ จ าเป็นส าหรับ ความส าเร็จ ในโลกปัจ จุบัน ได้แก่ คิดเชิง วิพากษ์ การ
แก้ปัญหา การสื่อสาร และทางานร่วมกัน ทักษะการคิดคานวณมีความจาเป็นสาหรับคนยุคปัจจุบัน
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Leach (2012) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง Humanistic School Culture and Social 21st Century
Skills โดยผู้วิจัยได้อธิบายสาระสาคัญของลัทธิมนุษยนิยมและการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทักษะศตวรรษที่
21 ในการส่งเสริมการศึกษาของประชาชน ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงโรงเรียนทีม่ ี
ลักษณะสอดคล้องกับวัฒนธรรม และคุณธรรมของโรงเรียน จากการศึกษาพบว่า การเห็นอกเห็นใจ
ประจักษ์อยูใ่ นวัฒนธรรมของโรงเรียน และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมโรงเรียนคุณลักษณะ
และทักษะในศตวรรษที่ 21 พบว่า ลักษณะวัฒนธรรมโรงเรียน ครู นักเรียน ชุมชนมีความความสัมพันธ์
กัน เชื่อมั่น เคารพ และยอมรับซึ่งกันและกัน ลักษณะวัฒนธรรมและคุณธรรมของโรงเรียนทั้งหมด
พบว่า มีความสัมพันธ์กับทักษะศตวรรษที่ 21 คือครูมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาชุม ชนและความ
ร่วมมือในชุมชน การรับรู้ของชุมชน การสื่อสาร ความน่าเชื่อถือ การตัดสินใจ ความเคารพ และการ
ทางานร่วมกัน รวมถึงจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม
Zeitlen (2013) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง A study of California public school district
superintendents and their implementation of 21st century skills โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ระดับหัวหน้าและผู้ดูแลด้านทรัพย์สินทางปัญญา นาคู่มือการปฏิบัติการของทักษะในศตวรรษที่ 21 ไป
ใช้ในแต่ละเขตพื้นที่ การศึกษาใช้คาถามการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณผ่านการสารวจความคิดเห็นทางออนไลน์ และข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
การสัม ภาษณ์ผู้ป ฏิบัติง านในกรมสอบสวนคดีพิเ ศษแคลิฟอร์เ นีย ผลการวิจัยพบว่า ทั ศนะของ
ผู้ปฏิบัติงานในกรมสอบสวนคดีพิเศษแคลิฟอร์เนียเห็นว่า ควรกาหนดทักษะศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบ
ต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงทักษะศตวรรษที่ 21 ได้แก่ มาตรฐานของรัฐ ทักษะการสื่อสาร ทักษะความร่วมมือ
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสอนที่
เกี่ยวข้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 การดาเนินงานทั่วไปของหลักมาตรฐานของรัฐ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่างๆ ได้แก่ ครู ผู้บริหารกิจการโรงแรม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และให้มีการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการประเมินแบบไม่เป็นทางการ และเริ่มปรับเปลีย่ น
ความเข้าใจและความต้องการระบบการประเมินผลการเรียนการสอนและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
Navichki (2013) (บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง “CT” and “5C's”: Required Skills
of the 21st Century โดยผู้วิจัยได้นาเสนอทักษะที่จาเป็นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ CT (การคิด
คานวณ) และ 3R (การอ่าน การเขียน และคณิตศาสตร์) ในศตวรรษที่ 21 “CT” หมายถึง วิธีการใหม่
ของการแก้ ปัญ หาที่ มี ก ารใช้เ ทคนิ ค วิท ยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศวิท ยาการ
คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ความปรารถนาของการรวมห้าทักษะที่เรียกว่า “5C’s” หมายถึง ความคิดที่
สาคัญในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร ความร่วมมือ และการสร้างความสัมพันธ์
ข้ามวัฒนธรรม เพื่อการอภิปรายวิธีการสอนใหม่ ๆ ในการศึกษาคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน
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จะเห็นได้ว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ ทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จะให้ความส าคัญ กั บ การพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และทัศนคติที่พึงประสงค์กับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม
และการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ มีวิวัฒนาการเรื่อยมาจากอดีต
ถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาเฉพาะแนวคิด หลักการหรือองค์ประกอบเพียงอย่างเดียว แต่ได้ศึกษา
ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ หรือ
แนวทางการปฏิบัติห รือการดารงชีวิตใหม่ๆ ของมนุษย์ในแต่ล ะยุคสมั ย ซึ่ง ในปัจ จุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นปัจ จัยหลัก ในการขับ เคลื่อนการพัฒ นาในด้านต่างๆ ดัง นั้น การศึก ษางานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องสามารถนามาเป็นต้นแบบที่ดี เพื่อนาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้และเชื่ อมโยงให้
สอดคล้องกับเรื่องที่ผู้วิจัยกาลังศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนัก ศึกษา
ผู้ ใหญ่ผู้วิจัยได้ ศึก ษาหลัก การ และแนวคิดเกี่ ยวกั บ ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึง
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จากเอกสารงานวิจัย
หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2540
จนถึง พ.ศ. 2557 อาทิ แนวทางการจัดการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติ
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวมไปถึง เอกสารการวิจัยเกี่ ยวกับ
การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัย และ
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ พบว่า องค์ประกอบหลักของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ ใ หญ่ ดั ง นี้ 1) ทั ก ษะการเรีย นรู้แ ละนวั ตกรรม 2) ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี และ
3) ทักษะชีวิตและการทางาน
ผู้วิจัยได้ดาเนินกระบวนการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้
1) วิเ คราะห์ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นั ก ศึก ษาผู้ใหญ่จ ากเอกสารการวิจัย และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากเทคนิคการวิจัยแบบ
เดลฟาย จานวน 17 ท่าน 2) นาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ โดยการตรวจสอบและประเมิ น ผลการวิ จั ย กั บ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 7 ท่ า น
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดัง นี้ 1) ด้านหลัก การและนโยบาย 2) ด้านคุณลัก ษณะทั กษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม โดยสรุปเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้
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1. ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่
2. แนวทางการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่

Delphi
Technique

1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วย
3 ทักษะ ดังนี้
1. ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี
3. ทักษะชีวิตและการทางาน
2. ร่างแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ใน 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านหลักการและนโยบาย
2. ด้านคุณลักษณะทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม

ตรวจสอบและ
ประเมินผลการวิจยั
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจัย

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนัก ศึกษา
ผู้ใหญ่ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) จานวน 3 รอบ มีวัตถุประสงค์เ พื่อ
วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ และเพื่อนาเสนอแนวโน้ม การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการวิจัย
ออกเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในประเด็นต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล
6. การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
เพื่ อ เป็นการวิเคราะห์ข้อมู ลเกี่ ยวกั บทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาจากเอกสาร
รายงานการวิจัย หนังสือ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557 เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ รวมไปถึงแนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ดังต่อไปนี้
1. เอกสารการวิจัย หนัง สือ และบทความทางวิชาการที่ เกี่ยวข้องกั บทัก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อาทิ
1.1 หนัง สือ เรื่อ งทั ก ษะแห่ง อนาคตใหม่ : การศึก ษาเพื่อศตวรรษที่ 21 (วรพจน์
วงค์กิจรุ่งเรือง และอธิป จิตตฤกษ์, 2554)
1.2 เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง บัณฑิตในศตวรรษที่ 21: การปรับหลักสูตร
และการสอน (ทิศนา แขมมณี, 2555)
1.3 หนั ง สื่ อ เรื่อ ง ทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 ต้ อ งก้ า วให้ พ้ นกั บ ดั ก ของตะวันตก
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557)
1.4 รายงานวิจัยเรื่อง Future Work Skills 2020. (Institute for the Future for
the University of Phoenix Research Institute, 2011)
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2. เอกสารการวิจัย หนังสือ และบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการการศึกษาตลอดชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ
2.1 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึก ษาเปรียบเที ยบการพัฒ นาการศึก ษาไทยกั บ
นานาชาติ : นวั ต กรรมด้ า นการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ยกระดั บ การศึ ก ษาของแรงงานไทย
(สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549)
2.2 บทความทางวิชาการเรื่อง บทบาทการศึกษาตลอดชีวิตต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ (สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2554)
2.3 หนัง สือเรื่อ ง การศึกษาตลอดชี วิต: เนื่องในโอกาสวันที่ ระลึกสากลแห่งการรู้
หนังสือปี พ.ศ. 2556 (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2556)
2.4 บ ท ค ว า ม ท า ง วิ ช า ก า ร เ รื่ อ ง Lifelong Learning: In International
Encyclopedia of Adult Education and Training. (Hasan, A., 1996)
3. เอกสารการวิจัย หนัง สือ และบทความทางวิชาการเกี่ยวกับ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ
3.1 รายงานการวิจัยเรื่อง แนวโน้มการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนของประเทศ
ไทยในทศวรรษหน้า (อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ, 2550)
3.2 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการและแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทางการศึก ษานอกระบบโรงเรียนและการศึก ษาตามอัธยาศัยของบ้านหนัง สือกรุงเทพมหานคร
(รัชดา คงคาหลวง, 2550)
3.3 งานวิจัยเรื่อง ผลของการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนที่มีต่อความรู้
และเจตคติในการประกอบอาชีพอิสระสาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพในสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี (จงจิต สกฤษศิลป์, 2551)
3.4 บทความทางวิชาการเรื่อง Non-Formal Education: Flexible Schooling or
Participatory Education? (Rogers, A., 2004)
4. เอกสารการวิจัย หนัง สือ และบทความทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ อาทิ
4.1 งานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะ
สั้นของนักศึกษาผู้ใหญ่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร (ณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย, 2547)
4.2 รายงานระดับชาติเรื่อง สภาพและการพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษาผู้ใหญ่
(สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2550)
4.3 บทความทางวิ ช าการเรื่ อ ง The Modern Practice of Adult Education.
(Knowles, M.S., 1980)
4.4 รายงานการวิจัยเรื่อง Ego Development and Adult Education Doctoral
Dissertation. (Dorothy, D. Billington, 1988)
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5. เอกสารการวิจัย หนังสือ และบทความทางวิชาการเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ อาทิ
5.5 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึก ษาตลอดชีวิตเพื่อสัง คมไทยในศตวรรษที่ 21
(สุมาลี สังข์ศรี, 2544)
5.2 รายงานการวิ จัย เรื่อง ภาพการศึ ก ษาไทยในอนาคต 10 - 20 ปี (พิ ณสุดา
สิริธรังศรี, 2552)
5.3 เอกสารเกี่ยวกับ นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาแห่ง ชาติการศึก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น
5.4 เอกสารเผยแพร่ เ รื่ อ ง Instructional Design Principles for 21st Century
Learning Skills. (Sahin, M.C., 2009)
ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ โดยผู้วิจัยสรุป เนื้อหาที่ ได้จ ากการสัม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ ดังต่อไปนี้
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
1.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในด้านการศึกษาตลอดชีวิต ด้านการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย ด้านการศึก ษา
ผู้ใหญ่ และด้านทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย นัก วิชาการ ผู้บ ริห ารนโยบาย
ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บัณฑิตทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เพื่อใช้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ย วกับแนวโน้มการเสริมสร้างทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ประกอบด้ วย ผู้เ ชี่ยวชาญและผู้ท รงคุณวุฒิ
จานวน 24 ท่าน แบ่งเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้วยวิธีวิจัยแบบเดลฟาย
จานวน 17 ท่าน รวมไปถึงการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 ท่าน
โดยได้ศึก ษาการก าหนดขนาดกลุ่ม ตัวอย่ างแบบเจาะจงจากการศึก ษาของโทมัส ที แมคมิ ล แลน
(Thomas T. Macmillan อ้างถึงใน เกษม บุญอ่อน, 2522) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาด 17 ท่าน
ขึ้นไป ระดับความคลาดเคลื่อนจะลดลงอย่างคงที่ และมีความคลาดเคลื่อนน้อยมาก ซึ่งเท่ากับ 0.02
เริ่มที่ขนาดกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 17 – 21 คนขึ้นไป (ตามตารางที่ 4) โดยผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์ ก าร
พิจารณาคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญ ดังต่อไปนี้
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1. เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้ า นการศึ ก ษาตลอดชี วิต
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาผู้ใหญ่
2. เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้ า นทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
4. เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง
5. เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ในการบริห าร หรื อ ส่ง เสริม การจัด การเรียนรู้ หรื อจัด
การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีตาแหน่งในสายงาน
การสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า
เมื่อได้รายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่กาหนดแล้ว ผู้วิจัยได้ดาเนินการ
ติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้วยวาจาทางโทรศัพท์ และเดินทางไปพบด้วยตนเอง จากนั้นเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอรายชื่อ ผู้เ ชี่ยวชาญคนต่อ ไปด้วยวิธีก ารบอกต่อ (Snowball Technique) เพื่อขยายจ านวน
ผู้เชี่ยวชาญให้มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญสามารถแนะนาบุคคลตามเกณฑ์ได้ จนกระทั่งได้
ผู้เชี่ยวชาญตามจานวนที่ต้องการและได้ข้อมูลที่ อิ่มตัว (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากู ล, 2550) เมื่อได้กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยทาการตรวจสอบประวัติ และคุณสมบัติตามเกณฑ์อีกครั้ง
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique)
โดยการใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญรวมจานวน 3 รอบ ดังต่อไปนี้
1.2.1 แบบสัม ภาษณ์รอบที่ 1 เป็นแบบสัม ภาษณ์ปลายเปิดที่ พัฒนามาจากการวิเ คราะห์
เอกสารการวิจัย แนวคิดและทฤษฎีที่อ้างถึงในบทที่ 2 และข้อแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา รวมไปถึง
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ดาเนินการตรวจสอบเครื่องมือวิจัยจานวน 5 ท่าน
1.2.2 แบบสอบถามรอบที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เนื้อหา
ของคาตอบผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 ในลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ
1.2.3 แบบสอบถามรอบที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายปิดในลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ที่มีข้อความเหมือนกับรอบที่ 2 โดยแต่ละข้อคาถามจะระบุ
ค่ า มั ธ ยฐาน (Median) ค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ (Interquartile Range) และค าตอบเดิ ม ของ
ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่สอง เพื่อส่งกลับไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทบทวนคาตอบของตนเองว่าจะยืนยันคาตอบ
หรือปรับเพิ่มคาตอบอีกครั้ง
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1.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารแบบสัมภาษณ์
และแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งขั้นตอนในการสร้าง
เครื่องมือวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์เอกสาร
ผู้วิจัยศึกษาเรื่องของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผนวกกับแนว
ทางการจัดการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิ ตจาก
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวมไปถึง หลักการ
แนวคิด ทฤษฎีเ กี่ ยวกั บ การศึก ษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ จากเอกสารการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบวิเคราะห์เอกสาร เพื่อนามาสร้างเป็น
เครื่องมือวิจัย
2. การวิจัยด้วยเทคนิคแบบเดลฟาย
2.1 ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากเอกสารการวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาสร้างเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด เพื่อใช้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน
รอบที่ 1 นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอคาแนะนาและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และ
นาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่ าน พิจ ารณาและตรวจสอบ แล้วนามาแก้ ไขปรับ ปรุงตามความ
เหมาะสม
2.2 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามรอบที่ 1 ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วไปสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกั บผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง จากนั้นผู้วิจัยรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ มีลักษณะ
เหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาพัฒนาเป็นแบบสอบถามในรอบที่ 2 ต่อไป
2.3 ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามในรอบที่ 2 ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นแบบสอบถามในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ท
(Likert Scale) ซึ่งข้อคาถามแต่ละข้อสร้างขึ้นจากการวิเ คราะห์คาตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่ ตอบ
แบบสอบถามแบบปลายเปิดในรอบที่ 1 โดยแต่ละระดับของคะแนน มีความหมายดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะน้อยที่สุด
2.4 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามในรอบที่ 2 ไปให้ผู้เ ชี่ยวชาญตอบ เมื่ อได้คาตอบจาก
ผู้เ ชี่ยวชาญ จากนั้นนาคาตอบที่ ได้ในแต่ล ะข้อมาหาค่ามั ธยฐาน (Median) และค่าพิสัย ระหว่าง
ควอไทล์ (Interquartile Range) เพื่อพัฒนาเป็นแบบสอบถามรอบที่ 3
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2.5 ผู้ วิ จั ย สร้ า งแบบสอบถามในรอบที่ 3 โดยใช้ ข้ อ ค าถามเดิ ม ที่ เ หมื อ นกั บ
แบบสอบถามในรอบที่ 2 หากแต่มีการแสดงตาแหน่งค่ามัธยฐาน (Median) และค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ (Interquartile Range) ที่คานวณได้ และคาตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นๆ ตอบในรอบที่ผ่าน
มา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาและทบทวนคาตอบของตนเองว่าจะยืนยันคาตอบ
หรือปรับเพิ่มคาตอบอีกครั้ง
1.4 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยนาเครื่องมือที่สร้างเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคาแนะนาและแก้ไขตามความเหมาะสม รวมถึงการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content
Validity) โดยการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC)
เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามในแต่ละข้อว่ามีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือตัวแปรที่
ต้องการวัดหรือไม่ จากนั้นนาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเนื้อหาทีเ่ กี่ยวข้องกับงานวิจัย และด้านการวัดและ
ประเมินผล รวมจานวน 5 ท่าน ในการพิจารณาและตรวจสอบ (วรรณี แกมเกตุ, 2551)
โดยการกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปนี้ (วิราพร พงค์อาจารย์, 2542)
ให้คะแนน +1 คะแนน ถ้ารู้สึกแน่ใจว่าข้อคาถามวัดจุดประสงค์นั้น
ให้คะแนน 0 คะแนน ถ้ารู้สึกไม่แน่ใจว่าข้อคาถามวัดจุดประสงค์นั้น
ให้คะแนน -1 คะแนน ถ้ารู้สึกแน่ใจว่าข้อคาถามไม่ได้วัดจุดประสงค์นั้น
แล้ ว น าผลการตรวจสอบความสอดคล้องจากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม าค านวณหาค่ าดั ช นี ค วาม
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยการใช้สูตรดังนี้
IOC = ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
โดยมี เ กณฑ์ก ารพิจ ารณาความสอดคล้องจากการหาค่าเฉลี่ย ถ้าได้ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรือ
เท่ากับ 0.50 ขึ้นไป แสดงว่า ข้อคาถามมีความตรงตามเนื้อหา ในทางตรงกันข้ามถ้าค่าเฉลี่ยต่ากว่า
0.50 แสดงว่าข้อคาถามไม่ได้วัดตามจุดประสงค์หรือขาดความตรงตามเนื้อหา ต้องปรับปรุงและแก้ไข
ดังค่าตอไปนี้
ถ้าค่า IOC > 0.50 แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้สอดคล้องตรงตามเนื้อหา
ถ้าค่า IOC < 0.50 แสดงว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องตรงตามเนื้อหา
จากการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 5 ท่าน พบว่า ผลการ
วิเ คราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อ งระหว่างข้อคาถามกั บ วัตถุป ระสงค์ของแบบสัม ภาษณ์ร อบที่ 1
โดยรวมมีค่าเท่ากับ 0.923 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความสอดคล้องตรงตามเนื้อหา
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1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.5.1 ผู้วิจัยนัดหมายผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ท่านตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้เชี่ยวชาญได้นัด
หมายไว้ จากนั้นทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามรอบที่ 1 โดยนา
หนัง สือ ขอความอนุเ คราะห์พร้อมเอกสารสรุปประเด็นสาคัญ จากโครงร่าง รวมถึง แบบสัม ภาษณ์
ปลายเปิด ซึ่งออกโดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1.5.2 ผู้วิจัยนาแบบสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 ไปสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง
ทั้งหมดจานวน 17 ท่าน โดยเริ่มดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยแบบเดลฟายในรอบที่ 1
ตั้ง แต่วันที่ 21 พฤศจิก ายน 2556 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม 2556 รวมใช้ร ะยะเวลาในการสัม ภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้นจานวน 37 วัน
1.5.3 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามในรอบที่ 2 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกับที่ตอบแบบสัมภาษณ์
ในรอบที่ 1 เพื่ อ ตอบแบบสอบถามในครั้ ง นี้ ด้ ว ยตนเองทั้ ง หมดจ านวน 13 ท่ า น และจั ด ส่ ง ให้
ผู้เชี่ยวชาญทางอีเมล์จานวน 4 ท่าน โดยเริ่มดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยแบบเดลฟายใน
รอบที่ 2 ตั้ง แต่ วันที่ 27 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 10 กุ ม ภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 15 วัน เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพมหานคร จึงส่งผล
ให้ระยะห่างของเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบแรกกับรอบที่สองห่างกันมาก
1.5.4 ผู้วิจัยนาแบบสอบถามในรอบที่ 3 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดียวกับที่ตอบแบบสัมภาษณ์
ในรอบที่ 1 เพื่ อ ตอบแบบสอบถามในครั้ ง นี้ ด้ ว ยตนเองทั้ ง หมดจ านวน 11 ท่ า น และจั ด ส่ ง ให้
ผู้เชี่ยวชาญทางอีเมล์จานวน 6 ท่าน โดยเริ่มดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยแบบเดลฟายใน
รอบที่ 2 ตั้งแต่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 รวมระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 14 วัน
1.5.5 ผู้วิจัยนาคาตอบของผู้เชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 มาวิเคราะห์หา
ค่าสถิติ เพื่ อ พิ จ ารณาการได้รับ ฉันทามติจ ากกลุ่ม ผู้เ ชี่ยวชาญ และนาเสนอเป็นร่างแนวโน้ม การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อการตรวจสอบและประเมิน
ผลการวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 ท่าน
1.5.6 สรุประยะเวลาที่ใช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ
โดยนับตั้งวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจานวน
98 วัน
1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.6.1 การวิเ คราะห์ข้อมู ลสถานภาพทั่ วไปของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยวิเ คราะห์ข้อมู ลจากการ
วิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ (%) โดยจาแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การ
ทางาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป IBM SPSS Statistics Version 21 ในการคานวณ
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1.6.2 การวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล ในรอบที่ 1 ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ค าตอบของผู้เ ชี่ ย วชาญจากแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด โดยผู้วิจัยนาความคิดเห็นที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาจัดเป็นข้อย่อยและตัดข้อมูลที่
ซ้าซ้อนออก และรวบรวมข้อมูลในลักษณะเหมือนกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อนาไปสร้างเป็นข้อคาถามใน
แบบสอบถามรอบที่ 2
1.6.3 การวิเคราะห์ข้อมูลในรอบที่ 2 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หาค่าสถิติ
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน และค่าพิสั ยระหว่างควอไทล์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป IBM SPSS
Statistics Version 21 ในการคานวณ จากนั้นนาค่าสถิติที่คานวณได้ไปแสดงในแบบสอบถามในรอบ
ที่ 3 เพื่อให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและแสดงความคิดเห็นอีกครั้ง
1.6.4 การวิเคราะห์ข้อมูลในรอบที่ 3 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์หาค่าสถิติ
ได้แก่ ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ซึ่ง การได้รับ ฉันทามติมี เ กณฑ์ ในการพิจ ารณาข้อความ คือ ข้อความนั้นต้องมี
ค่ามัธยฐานไม่ต่ากว่า 3.50 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00
และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ต้ อ งมี ไ ม่ เ กิ น 1.50 (Helmer and Dalkey, 1963 อ้ า งถึ ง ใน
เทวิล ศรีรองเมือง, 2551) จากนั้นนาผลที่ได้มาสรุปเป็นร่างแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ต่อไป
ผู้วิจัยนาคาตอบที่ได้จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมาคานวณและแปลความหมายของค่าสถิติที่ใช้ใน
การวิเ คราะห์ข้อ มู ลในแบบสอบถามรอบที่ 2 และแบบสอบถามรอบที่ 3 โดยการหาค่ามั ธยฐาน
ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่ าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ค่ามั ธยฐาน (Median: Mdn) ใช้สูตรในการคานวณข้อมู ลที่มี การแจกแจงความถี่ ดังนี้
(บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550)
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มัธยฐาน
ขีดจากัดล่างที่แท้จริงของช่วงมัธยฐานตกอยู่
ค่าอันตรภาคชั้น
จานวนความถี่ทั้งหมด
ความถี่สะสมของช่วงคะแนนที่อยู่ใต้ช่วงที่มัธยฐานตกอยู่
ความถี่สะสมของช่วงคะแนนที่มัธยฐานตกอยู่
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การแปลความหมายของค่ามัธยฐาน ดังนี้ (ศุภกร ประทุมถิ่น, 2551)
4.50 ขึ้นไป หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย
ต่ากว่า 1.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยมาก
2. ค่าฐานนิยม (Mode: Mo) ใช้สูตรในการคานวณข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ ดังนี้
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2543)
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DF2
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ฐานนิยม
ขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่ฐานนิยมตกอยู่
ค่าอันตรภาคชั้น
ผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ฐานนิยมตกอยู่กับ
ความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ติดกันและเป็นช่วงคะแนนที่น้อยกว่า
ผลต่างระหว่างความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ฐานนิยมตกอยู่กับ
ความถี่ของอันตรภาคชั้นที่ติดกันและเป็นช่วงคะแนนที่มากกว่า

3. ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม (|Mdn - Mo|) คือ ค่าที่แสดง
ความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยมีเกณฑ์กาหนด
ความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันว่า ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีค่าน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.00
4. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) เป็นค่าที่ใช้พิจารณาความกระจาย
ของความคิดเห็นจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ หากข้อความใดมีค่าพิสัยกว้าง แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้เ ชี่ยวชาญมีความแตกต่างกั นมาก และข้อความใดมีค่าพิสัยแคบ แสดงว่าความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามสอดคล้ อ งกั น ซึ่ ง อาจสามารถน าข้ อ ความนั้ น มาเป็ น ข้ อ สรุ ป ในการวิ จั ยได้
(ศิริพร ลวณะสกล, 2552) ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคานวณข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ ดังนี้
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IR = Q 3 - Q 1
เมื่อ
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ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
ค่าควอไทล์ที่ 3
ค่าควอไทล์ที่ 1

โดยสามารถคานวณหาค่า Q 3 และ Q 1 จากสูตร ดังนี้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2550)
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พิสัยระหว่างควอไทล์ในแต่ละตาแหน่ง
ตาแหน่งควอไทล์ที่ต้องการหา
ขีดจากัดล่างที่แท้จริงของชั้นที่ต้องการหาควอไทล์
(ชั้นเดียวกับที่ค่า N  r  ) ตกอยู่
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คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าอันตรภาคชั้น
จานวนข้อมูลทั้งหมด
ความถี่สะสมของชั้นที่อยู่ก่อนควอไทล์ที่ต้องการหา
ความถี่ของชั้นควอไทล์

การแปลความหมายของค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ดังนี้
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มีค่ามากกว่า 1.50 ขึ้นไป หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อ
ข้อความนั้นไม่สอดคล้องกัน
ค่าพิ สัยระหว่างควอไทล์มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 หมายถึง กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญมี ความ
คิดเห็นต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน
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ขั้นตอนที่ 2 การนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่
หลักจากผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการวิจัย
แบบเดลฟายจานวน 3 รอบ เพื่อนาเสนอร่างแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยนาเสนอข้อมูลให้อยู่ในรูปของความเรียง แล้วนาร่างแนวโน้ม ที่ได้นั้นมา
ตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
รวมถึ ง มี ผ ลงานในด้ านการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศัย
การศึก ษาผู้ใหญ่ และทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้แบบประเมิ นแนวโน้ม ในประเด็น
ดังต่อไปนี้
2.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
2.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์
ในด้านการศึกษาตลอดชีวิต ด้านการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย ด้านการศึก ษา
ผู้ใหญ่ และด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย นักวิชาการ ผู้บริหารนโยบาย และ
ผู้ปฏิบัติงาน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ใช้ วิ ธี ก ารเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 ท่าน
โดยผู้วิจัยได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติกลุ่มตัวอย่างผู้ทรงคุณวุฒิดังต่อไปนี้
1. เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้ า นการศึ ก ษาตลอดชีวิต
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาผู้ใหญ่
2. เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้ า นทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21
3. เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
4. เป็นผู้ที่มีผลงานทางด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง
5. เป็ น ผู้ มี ป ระสบการณ์ ในการบริห าร หรื อ ส่ง เสริม การจัด การเรียนรู้ หรื อจัด
การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่ และทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
6. เป็นผู้มีวุฒิทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือมีตาแหน่งในสายงาน
การสอนในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หรือเทียบเท่า
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2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินแนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อ การตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยเป็นแบบ
ประเมิ นในลัก ษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดัง นี้
1) ด้านหลักการและนโยบาย 2) ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม โดยประเด็นสาหรับการตรวจสอบและ
ประเมินผลแนวโน้มในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ความถูกต้องและเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ ความมีคุณค่าและประโยชน์ และภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
2.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การสร้างเครื่อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในการวิจัย ในครั้ง นี้ ผู้ วิ จัย สร้ า งแบบประเมิ น แนวโน้ ม เพื่ อการ
ตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ จากการสรุปผลการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบในลักษณะ
แบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จากนั้นนาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคาแนะนาและพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และนามาแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึ ก ษาขั้ น ตอนเกี่ ย วกั บ การก าหนดประเด็ น การตรวจสอบและประเมิ น ผลการวิจัย
การกาหนดคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และขั้นตอนการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการวิจัย ได้แก่ นักวิชาการ ผู้บริหาร
นโยบาย และผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งหมดจานวน 7 ท่าน
3. จัดทาเอกสารประกอบเพื่อตรวจสอบและประเมินผลการวิจัย ได้แก่ เอกสารสรุปประเด็น
ส าคัญ จากโครงร่างวิท ยานิพ นธ์ เอกสารสรุป ผลการวิจัย และแบบประเมิ นแนวโน้ม ด้า นต่ า งๆ
เพื่อจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ในการประกอบการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัย
4. ผู้วิจัยสร้างแบบประเมินแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ โดยเป็นแบบประเมินในลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับ โดยแต่ละระดับของคะแนนที่กาหนดในแบบประเมินแนวโน้ม มีความหมายดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
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2.4 การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การตรวจสอบเครื่อ งมื อ ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยนาเครื่องมื อที่ ส ร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) รวมถึงขอคาแนะนาและแก้ไขตาม
ความเหมาะสม แล้วนาผลการตรวจสอบไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป
จากการตรวจสอบเครื่อ งมื อที่ใช้ในการวิจัย จากอาจารย์ที่ ป รึกษา พบว่า แบบประเมิน
แนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ทั้ ง 4 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) ด้านหลักการและนโยบาย 2) ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) ด้ า นการจัด กระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้ า นการสนับ สนุน และส่ง เสริม มี ค วามถู ก ต้องและ
เหมาะสม โดยสามารถนาไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.5.1 ผู้วิจัยนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่านตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละ
ท่านได้นัดหมายไว้ จากนั้นทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบและประเมิน
ผลการวิ จัย โดยน าหนั ง สือ ขอความอนุเ คราะห์ พร้อ มเอกสารสรุป ประเด็ น ส าคั ญ จากโครงร่าง
วิท ยานิพ นธ์ เอกสารสรุป ผลการวิจัย รวมถึง แบบประเมิ นแนวโน้ม ซึ่ง ออกโดยคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2.5.2 ผู้วิจัยนาแบบประเมินแนวโน้ม ไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยใน
ครั้งนี้ด้วยตนเองทั้งหมดจานวน 5 ท่าน และจัดส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางอีเมล์จานวน 2 ท่าน โดยเริ่ม
ดาเนินการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้ วยแบบประเมิ นแนวโน้ ม ตั้ง แต่วันที่ 14 มี นาคม 2557 ถึง วั น ที่
31 มีนาคม 2557 รวมระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งสิ้นจานวน 18 วัน
2.5.3 ผู้ วิ จั ย น าข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการตรวจสอบและประเมิ น ผลการวิ จั ย
มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ เพื่อสรุปเป็นแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่
2.5.4 สรุประยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินแนวโน้ม โดยนับตั้งแต่
14 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 ผู้วิจัยใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นจานวน 18 วัน
2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเ คราะห์ข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูล
จากการวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ (%) โดยจาแนกตามตาแหน่งปัจจุบัน องค์กร/หน่วยงาน/
สังกัด และประสบการณ์ในการทางาน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็จรูป IBM SPSS Statistics
Version 21 ในการคานวณ
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2.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในมิติต่างๆ ตามแบบประเมินแนวโน้ม ผู้วิจัย
วิเ คราะห์ข้อ มู ล ที่ ได้จ ากการวิเ คราะห์ห าค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่า เฉลี่ยเลขคณิ ต ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากนั้นนาผลที่ ได้มาสรุปเป็นแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ต่อไป รวมถึงพิจารณาการได้รับฉันทามติจากผู้ทรงคุณ ต้องมีความคิดเห็น
มากกว่าร้อยละ 60 (Flanders, 1998) จึงจะถือว่าอยู่ในเกณฑ์พิจารณาการได้รับฉันทามติ
ผู้วิจัยนาคาตอบที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิมาคานวณ
และแปลความหมายของค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
1. ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic: x ) ใช้สูตรในการคานวณข้อมูล ดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป์,
2536)

fX

x
n

เมื่อ

x
fX
n

คือ
คือ
คือ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ผลคูณระหว่างคะแนนกับความถี่ของคะแนนนั้น
จานวนข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง

การแปลความหมายของค่ามัธยฐาน ดังนี้ (ศุภกร ประทุมถิ่น, 2551)
4.50 ขึ้นไป
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
ต่ากว่า 1.49

หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับมาก
หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับปานกลาง
หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับน้อย
หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น เห็นด้วยในระดับน้อยมาก
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2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) ใช้สูตรในการคานวณข้อมูลการ
กระจายมากหรือน้อยเพียงใด ดังนี้ (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2536)

S.D. 

เมื่อ

 f x  x 

2

n-1

S.D.
X

คือ
คือ

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง
ค่าของข้อมูลแต่ละตัวหรือจุดกลางชั้นแต่ละชั้น

x

คือ
คือ
คือ

ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
จานวนข้อมูลทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่าง
ความถี่ของข้อมูลแต่ละชั้น

n
f

การแปลความหมายของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่มีค่ามากกว่า 1.00 ขึ้นไป หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นต่อ
ข้อความนั้นไม่ ส อดคล้องกัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากั บ 1.00 ขึ้นไป
หมายถึง กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นต่อข้อความนั้นสอดคล้องกัน
สรุปได้ว่า วิธีการดาเนินการวิจัยเรื่อง แนวโน้มการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารการวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญโดยใช้
เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ เพื่อสรุปและประมวลผลข้อมู ลเป็นร่างแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากนั้นนาร่างแนวโน้มที่ได้มา
ตรวจสอบประเมินผลแนวโน้มในด้านต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดดังแผนภาพที่ 6
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ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารงานวิจัย
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
- แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการวิจัยแบบ
เดลฟายจานวน 3 รอบ

ขั้นตอนที่ 1

รอบที่ 1 แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด
รอบที่ 2 แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
รอบที่ 3 แบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
โดยแสดงค่ามัธยฐาน ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ และคาตอบ
เดิมของผู้เชี่ยวชาญ

สร้างเครื่องมือ (แบบสัมภาษณ์รอบที่ 1)
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญ
สร้างเครื่องมือ (แบบสอบถามรอบที่ 2)
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงบรรยาย
พัฒนาเครื่องมือ (แบบสอบถามรอบที่ 3)
และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
สอบถามผู้เชี่ยวชาญ
วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงบรรยาย

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและหาแนวทางที่สอดคล้องกันของผู้เชี่ยวชาญ
และสรุปเป็นร่างแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ขั้นตอนที่ 2

การตรวจสอบและประเมินผลการวิจัย
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการดาเนินการวิจัย

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การวิจัยเรื่อ ง แนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) โดยการศึกษาอนาคตจากการรวบรวม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต ด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย ด้านการศึกษาผู้ใหญ่ และด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมดจานวน 17 ท่าน
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ และนาเสนอ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยแบ่งการ
นาเสนอผลการวิจัยออกเป็น 2 ตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 1.1 ผลการวิเ คราะห์ทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึกษา
ผู้ใหญ่ จากเอกสารการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้วยการวิจัยแบบเดลฟาย
ตอนที่ 1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 1.2.2 ผลการสัง เคราะห์ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการสัมภาษณ์
ในรอบที่ 1
ตอนที่ 1.2.3 ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้ม
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2
ตอนที่ 1.2.4 ผลการพิจารณาฉันทามติของผูเ้ ชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการ
เสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 3
ตอนที่ 1.2.5 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ แนวโน้ม
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 2 ผลการนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2.2 ผลการประเมิ นข้อคิดเห็นเกี่ยวกั บ แนวโน้ม การเสริมสร้างทัก ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ ตามแบบประเมินแนวโน้ม
ตอนที่ 2.3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ 2.4 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการในการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ ใ หญ่ อ อกเป็น 2 ขั้ น ตอน ดั ง นี้ วิ เ คราะห์ทั ก ษะการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 และแนวทางการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จากเอกสารการวิจัย และงานวิจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ ผนวกกับแบ่งเนื้อหาที่ใช้เป็นกรอบการวิเคราะห์เอกสารให้ครอบคลุมเกี่ยวกับแนวทางสาหรับ
การจัดการศึกษาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 แนวทางการการจัดการศึกษาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และ
แนวทางการจัดการศึกษาตลอดชีวิตจากพระราชบัญญัติก ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 รวมไปถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ควบคู่ไปกับการสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญด้วยเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
การนาเสนอผลการวิเ คราะห์ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่
ผู้วิจัยวิเคราะห์เอกสารจากรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงแนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยใช้แบบวิเคราะห์เอกสาร โดยผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและสรุป
เนื้อหาจากเอกสารงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557
เพื่อนามาเป็นพื้นฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูล และประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ ดาเนินการคัดเลือกเอกสาร รายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ และหนังสือ
รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งสื่อต่างๆ อาทิ สานักหอสมุดแห่งชาติ สานักงานวิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น วิ โ รฒ และมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศู น ย์ บ รรณสารสนเทศทางการศึ ก ษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานั กงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อีกทั้งได้สืบค้นจากระบบฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
ศู น ย์ ส ารสนเทศการวิ จั ย ส านั ก งานคณะกรรมการวิ จัย แห่ง ชาติ (วช.) ฐานข้ อ มู ล งานวิ จัยของ
ERIC (Educational Resources Information Center) จากเว็ บ ไซต์ (www.eric.ed.gov/) และ
แหล่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ
1. เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง “การสอน วิจัย และผลงานวิชาการในสาขาวิชา
หลัก สูตรและการสอน: ประสบการณ์จากอดีตสู่อนาคตที่ ยั่ง ยืน ” เรื่อง บัณฑิ ตในศตวรรษที่ 21:
การปรับหลักสูตรและการสอน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี
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2. เอกสารรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
โดยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี สังข์ศรี เพื่อเป็นการศึกษา รวบรวม และสรุปพัฒนาการทางความคิดของ
การศึกษาตลอดชีวิต ตลอดจนได้ทาการสังเคราะห์เพื่อให้ได้ความรู้เกี่ยวกับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์
จากต่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อเสนอการศึกษาตลอดชีวิตที่เหมาะสมสาหรับบริบทของสังคมไทย
3. เอกสารเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยเป็นเอกสารระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557 เช่น สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และหน่วยงานอื่นๆ
4. เอกสาร หนัง สือ บทความทางวิชาการ รายงานการวิจัย และงานวิจัยอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557
ผลสรุปจากการศึกษาวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จากเอกสารการวิจัย บทความทางวิชาการ
หนัง สือ และงานวิจัยอื่ นๆ ที่ เ กี่ ยวข้องที่ มี ก ารศึก ษารวบรวม และท าการสรุป ไว้แล้ว สรุป ได้ว่า
องค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ประกอบด้วย 3 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และ
การสร้างนวัตกรรม ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา และทักษะการสื่อสารและความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ ทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการรู้ ทักษะการใช้และการจัดการ ทักษะการวิเคราะห์ และการ
เข้าถึงสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล และ 3) ทักษะชีวิตและการทางาน ได้แก่
ทั ก ษะความยืด หยุ่น และความสามารถในการปรับ ตัว ทั ก ษะความคิ ดริเ ริ่ม และการชี้ นาตนเอง
ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและการรับรู้ผิดชอบ และทักษะ
ความเป็นผู้นาและความรับ ผิดชอบในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแนวทางการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ผู้วิจัยได้วิเ คราะห์แนวทางการจัดการศึก ษาจาก
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 รวมไปถึง หลัก การ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัย และงานวิจัยที่ เ กี่ ยวข้องกั บ
การศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยาศัย และการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ อีกทั้งนโยบายและแนวทางการจัดการศึกษาสาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในศตวรรษที่ 21
สรุปได้ว่า ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 กระแสโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษาจึงได้นาแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตมาเป็นหลักในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน เนื่องจากการศึกษา
ตลอดชีวิตสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ คุณลักษณะ และ
ทักษะที่จาเป็นอย่างรอบด้านเพือ่ ปรับตัวให้ทนั กับการเปลีย่ นแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องเน้น
ทั้งการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก และ
การศึกษาเฉพาะทางอย่างหลากหลาย
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จากการวิเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริม
การศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2556-2557 พบว่า
บทบาทหน้าที่สาคัญคือ ส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทา
อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพที่ยั่งยืน โดยดาเนินการเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาศักยภาพกาลังคนและสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้
และทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมถึงการวิเคราะห์เอกสาร
เกี่ ยวกั บ หลัก สูตรการศึก ษานอกระบบระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศัก ราช 2551 สรุป ได้ว่า
หลัก สูตรกาหนดให้จัดการศึกษาที่มี ความเหมาะสมกั บสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน
เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความรู้พื้นฐานสาหรับการ
ดารงชี วิตและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มี ทั ก ษะการดาเนินชีวิตที่ดี มี ทั ก ษะในการแสวงหาความรู้
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และบูรณาการความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชม สังคม
และประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของนักวิชาการหลายท่ าน ไดตระหนักถึงความสาคัญและ
ความจ าเปนของการที่ ป ระชาชนจะตองไดรับ การศึก ษาตลอดชีวิต เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่ ง เป็ นยุคของความเจริญ และความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของวิท ยาการและ
เทคโนโลยี รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งนี้เพื่อมุงพัฒนาบุคคลอยางเต็มศักยภาพ ใหมีความรู ทักษะ
และประสบการณอยางเพียงพอตอการดารงชีวิต การประกอบอาชีพและการปรับตัวเขากับสภาพ
สังคมสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยางเหมาะสมในทุกชวงชีวิต
ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ มีนักวิชาการแสดงทัศนะสอดคล้องกันว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นที่ตัว
นักศึกษาผู้ใหญ่เป็นหลัก รวมถึง ความต้องการเรียนรู้ และสภาพการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับการ
ดารงชีวิตประจาวันและบริบททางสังคมของนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อนามาวางแผนและกาหนดการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่ มี ความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างมี ป ระสิท ธิภาพทั้ ง ในเรื่องจุดมุ่ ง หมาย
หลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกสรรทรัพยากรเรียนรู้
และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับนักศึกษาผู้ใหญ่ ส่งเสริมการเรียนรู้ใน
เรื่องต่างๆ ที่นักศึกษาผู้ใหญ่สนใจหรือ ต้องการเรียนรู้ นักศึกษาผู้ใหญ่จาเป็นต้องมีความรู้ในเนื้อหา
สาระอย่างรอบด้าน สามารถเชื่อมโยงความรู้ในเนื้อหาได้มากกว่าหนึ่งสาขา เพื่อการเสริมสร้างทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและการทางาน โดยการเสริมสร้างต้องอาศัยระบบสนับสนุนจาเป็น ได้แก่ ระบบมาตรฐาน
และการประเมิน ระบบหลักสูตรและการสอน ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ และระบบสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ โดยต้องได้รับความเอาใจใส่จากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือภาคส่วน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาผู้ใหญ่ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพต่อไป โดยผู้วิจัยได้
วิเคราะห์เอกสาร หนังสือ บทความวิชาการ รายงานการวิจัย และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้ง ใน
ประเทศและต่างประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5

115
ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร
ประเด็นที่วิเคราะห์
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
รายการอ้างอิง

ผลการวิเคราะห์เอกสาร

1. หนังสือเรื่อง ยุทธศาสตร์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21: สหราช
อาณาจักร (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2543)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
1. ทั กษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ มี ทั กษะการ
ดารงชีวิต ทักษะวิธีการเรียนรู้ ทักษะการทางาน ทักษะการผลิต
และทักษะการจัดการ
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ สร้างวิสัยทัศน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ชัดเจนให้ สร้างนิสัย
รักการอ่าน และวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างเครือข่ าย
เชื่อมโยงและกระจายแหล่งการเรียนรู้และข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก
ทุกส่วนของสังคม พัฒนารูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ ด้วย
วิธีการที่หลากหลาย พัฒนาข้อมูล สื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพื่ อการเรี ย นรู้ การพั ฒ นาและการประกั นคุ ณภาพรู ป แบบ
กระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดสรรเงินทุนและเพื่ อ
จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. หนังสือเรื่อง ยุทธ์ศาสตร์การศึกษา
ตลอดชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่
21 (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2544)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
1. ทั กษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ มี ทั กษะการ
ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ทักษะการคิดวิเคราะห์ การใช้
เหตุผล ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (และภาษาที่สาม) ทักษะการ
ทาหน้าที่ที่ดีของหมู่คณะ และทักษะการทางาน
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ 1) กาหนดนโยบายการศึกษาตลอดชีวิตที่ชัดเจน หรือออก
กฎหมายการศึ ก ษาตลอดชี วิต 2) กาหนดองคกรรั บ ผิ ด ชอบ
3) สรางความรูความเขาใจ เรื่องการศึกษาตลอดชีวิตใหแกสั งคม
4) สงเสริมใหทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 5)
จัดการศึกษาใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน เปดกวางและเขาถึง
ไดงาย 6) พัฒนาแหลงการเรียนรู และสรางเครือขายการเรีย นรู้
7) พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 8) พัฒนาครู
และบุคลากรที่เกี่ยวของกับการศึกษา 9) ปฏิรูปเนื้อหาหลั กสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ และ 10) จัดทาโครงการนารองการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตในชุมชน ติดตามผล ประเมินผล และเผย
แพรผลอย่างต่อเนื่อง
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
รายการอ้างอิง

ผลการวิเคราะห์เอกสาร

3. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาตลอด
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ชีวิตเพื่อสังคมไทยในศตวรรษที่ 21
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้
(สุมาลี สังข์ศรี, 2544)
ดูแลตนเอง เห็นคุณค่าของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทักษะจาเป็นใน
การเรียนรู้การใช้ชีวิต การติดต่อสื่อสาร และการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ทักษะการเรียนรู้เพื่อสังคม วิพากษ์วิจารณ์ มีการประยุกต์
การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้ แ ก่ 1) ความจาเป็ นของการศึ กษาตลอดชี วิต ต่ อสั ง คมไทย
ตลาดแรงงานต้องการผู้ที่มีความรู้ มีทักษะเฉพาะทางมากขึ้น จึง
ท าให้ ป ระชาชนจาเป็ นต้ องพั ฒ นาความรู้ แ ละทั กษะอยู่ เ สมอ
2) ประเด็นพึงพิจารณาเพื่อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาตลอด
ชี วิต เพื่ อสั ง คมไทย อาทิ แนวคิ ด และหลั กการ สภาพปั ญ หา
ประสบการณ์การจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาไทยที่
พึ ง ปรารถนา 3) แนวทางการจั ด การศึ กษาตลอดชี วิต ส าหรั บ
สังคมไทย อาทิ ความหมายและขอบเขต หลักการและเป้าหมาย
รวมถึ ง ยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวปฏิ บั ติ ก ารศึ ก ษาตลอดชี วิ ต ของ
ประเทศไทย
4. หนังสือเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่แห่ง
การศึกษาในศตวรรษที่ 21
(ไพพรรณ เกียรติโชติชัย, 2545)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
1. ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศต วรร ษที่ 21 ได้ แ ก่ ทั ก ษะ
ความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ ทั กษะทาง
ปั ญ ญา การวางแผน การจั ด การและการพั ฒ นา ทั กษะด้ า น
คุ ณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ และทั กษะการ
วิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้ แ ก่ รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21 คื อ
1) รู ป แ บ บ Synchronous Learning เ ป็ นรู ป แ บ บ ที่ มี การ
กาหนดเวลา สถานที่ บุคคลในการเรียนการสอน ใช้เทคโนโลยี
ช่ ว ยในการเรี ย นการสอน อี ก ทั้ ง ผู้ เ รี ย นและผู้ ส อนสามารถ
ปฏิ สั ม พั น ธ์ ไ ด้ ทั น ที ทั น ใด และ 2) รู ป แบบ Asynchronous
Learning เป็ นรู ป แบบที่ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ วยตนเอง
ตลอดเวลาที่ ต้ อ งการ จั ด การเรี ย นการสอนผ่ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงผู้เรียนและผู้สอนสามารถปฏิสัมพันธ์ได้หลาย
ทางแต่ต่างเวลาได้อย่างทันทีทันใด
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
รายการอ้างอิง

ผลการวิเคราะห์เอกสาร

5. หนังสือเรื่อง ระบบการเรียนรู้ใหม่
ไปให้พ้นวิกฤตแห่งยุคสมัย
(ประเวศ วะสี, 2549)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
1. ทักษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะการ
เรียนรู้จากการทาจริง 2) ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3) ทั กษะการสร้ างความรู้ 4) ทั กษะการเรี ย นรู้ จากภายใน 5)
ทักษะการจัดการ และ 6) ทักษะการจัดการความรู้
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ มีกระบวนทัศน์ใหม่ที่ จะพั ฒนาผู้เรีย นให้ เป็ นผู้ ใฝ่เ รี ย นรู้
ตลอดชี วิต ซึ่ ง ภายใต้ กระบวนทั ศ น์ ใ หม่ นี้กระบวนการเรี ยนรู้
สาคัญกว่าความรู้ เนื่องจากยุคปัจจุบันเป้าหมายการเรียนรู้มิใช่
ตัวความรู้เพียงอย่ างเดีย ว ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไรบ้ างขึ้น อยู่ กับ
บริบทของแต่ละคน ดังนั้นครูต้องมุ่งให้ผู้เรียนมีคุ ณลักษณะของ
การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต จะต้องปลูกฝังให้เกิดเจตคติที่ ดี ต่ อ
การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ให้ ผู้ เ รี ย นเห็ นความส าคั ญ บวกกั บ การ
ปลูกฝังสั่งสอนให้ทักษะการเรียนรู้แบบนาตนเอง เพื่อการมีพ ลัง
จูงใจในการเรียนรู้ การใช้ชีวิต และสังคมในยุคเทคโนโลยี

6. รายงานการวิจัยเรื่อง ภาพการศึกษา
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ไทยในอนาคต 10-20 ปี
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ มีท้กษะการคิด
(พิณสุดา สิริธรังศรี, 2552)
วิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้ประโยชน์จาก
ความคิดริเริ่มสร้างนวัตกรรมและนาไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้
สามารถสื่อสารได้หลายภาษา มีทักษะการใช้สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีทักษะในการท างาน การจัดการตนเองและการ
จัดการความรู้ มีทักษะชีวิต รู้จักกลั่นกรองและเลือ กดาเนิ นชี วิต
ที่ ถู กต้ องและเหมาะสม และมี ค วามสามารถในการแก้ ปั ญหา
เฉพาะหน้าได้
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ มุ่งพัฒนาปัจเจกบุคคลให้มีความรู้ ทักษะ สติปัญญา ความ
ฉลาดทางอารมณ์ การปรั บ ตั ว เพื่ อ อยู่ ร่ ว มในสั ง คมอย่ า งมี
ความสุข มุ่งเน้นการพัฒนาสมองและสติปัญญาของมนุษย์ค วบคู่
กับสภาวะแห่งคุณธรรม จริยธรรม ที่มีความสมบูรณ์ อย่างเป็น
องค์รวม ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาเป็นฐานยุคเศรษฐกิจ-สังคมฐานความรู้
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ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
7. เอกสารเผยแพร่เรื่อง การเปลี่ยน
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ มีศักยภาพที่จะ
แปลงโลกของการเรียนรู้ในศตวรรษ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถรับข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีที่
ที่ 21 และการพัฒนาสู่ “ครูมือ
ทั น สมั ย มี ค วามสามารถในการใช้ ภ าษาต่ า งประเทศ และ
อาชีพ”
สามารถใช้เทคโนโลยี ได้ อย่ างถู กต้ องและเหมาะสม จึงต้องใฝ่
(สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ, 2553)
เรียนรู้ มีอิสระทางความคิ ด และมีเจตคติที่ดีใ นการเรีย นรู้ คื อ
รู้และรักที่จะค้นหาความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ ผู้สอนตองปรับตัวในการถ่ายทอดความรู้ โดย 1) ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิช าการ ตรวจสอบคุณภาพของความรู้ ที่ จะ
นามาถ่ายทอดอย่างต่อเนื่อง 2) สร้างศักยภาพให้ผู้เรียนรู้จักหา
ความรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสละในการเรียนรู้ 3)
อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรีย นรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเข้ าถึ ง
ความรู้ได้แบบไม่มีขีด จากัด เฉพาะในห้ องเรีย น หรือการเรี ย น
จากครูเท่านั้น 4) สร้างผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล
ใช้ข้อมูลในการแก้ปัญหา หรือการพัฒนา และ 5) พัฒนาตนเอง
อย่ างต่ อเนื่ องตลอดชี วิต รู้ จักเผยแพร่ แ ละแลกเปลี่ ยนเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับผู้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
8. หนังสือเรื่อง ทักษะแห่งอนาคตใหม่:
1. ทักษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะการ
การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21
เรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม 2) ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และ
(วรพจน์ วงค์กิจรุ่งเรือง และอธิป
เทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและการทางาน
จิตตฤกษ์, 2554)
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ การสอน หลักสูตร กิจกรรม และประสบการณ์เรียนรู้ช่ วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ วิธีการเรียนรู้แบบกลุ่ม
จากโครงงานที่สอดคล้องกับปั ญหาที่เ กิดขึ้ นจริง เป็นโครงงาน
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ยึดการสืบค้นและการออกแบบเป็นฐาน
ซึ่งเป็นรูปแบบที่จะก่อให้เกิดทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21
การใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสอน การออกแบบหลักสูตร
และการประเมินภายใต้สภาพแวดล้อมที่ร่วมกันเรียนรู้ และการ
จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ โดยการแปลงรูปแบบการ
สอนให้กลายเป็นสิ่งอานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้าย และ
สามารถปรับรูปแบบในการใช้พื้นที่ในห้องเรียนได้โดยง่าย
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9. เอกสารเผยแพร่เรื่อง บัณฑิตศึกษา
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ในศตวรรษที่ 21: การปรับหลักสูตร
1. ทั กษะการเรี ย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ ทั กษะในการ
การสอน (ทิศนา แขมมณี, 2555)
เลื อกข้ อมู ล คั ด กรองข้ อมู ล ประมวลข้ อมู ล เชื่ อมโยงข้ อ มู ล
วิเคราะห์ข้อมูล และสังเคราะห์ข้อมูล และการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ทั กษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละการแก้ ปั ญ หา ทั กษะการ
สื่อสาร และทักษะการร่วมมือสร้างเครือข่าย
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้ แ ก่ ส่ ง เสริ มให้ ผู้ เ รี ย นได้รั บ ความรู้ ประสบการณ์ และการ
ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ ผู้สอนร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนไปในทิศทาง
และจุดมุ่งหมายเดียวกัน พัฒนาและปรับหลักสูตรและการสอน
เพื่อการผลิตผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย
การเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับยุค
สมัย การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบมาตรฐาน
การเรี ย นรู้ แ ละทั กษะในศตวรรษที่ 21 และการจั ด บริ การให้
คาปรึกษาทางวิชาการ ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เรียน ผู้สอน ใน
การปฏิบัติงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
10. บทความวิชาการเรื่อง การประเมิน
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ตอนที่ 1)
1. ทักษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะการ
(ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์, 2555)
เรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรมคื อ มี ทั ก ษะความคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
นวั ต กรรม การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ปั ญ หา ทั กษะการ
สื่อสารและการร่วมมือทางาน 2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีคือ การรู้ การใช้และการจั ด การ รวมถึงการเข้ า ถึ ง
สารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี และ 3) ทั กษะชี วิต และการ
ท างานคื อ มี ค วามยื ด หยุ่ นและความสามารถในการปรั บ ตั ว
มีความคิดริเริ่มและการชี้นาตนเอง มีทักษะทางสังคมและการ
เรี ย นรู้ ข้ ามวั ฒ นธรรม การเพิ่ มผลผลิ ต และการรั บ รู้ ผิ ด และ
ทักษะความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ ระบบสนับสนุนการเรีย นรู้ เพื่อให้เกิดผลลัพ ธ์ ผู้เรี ย นใน
ศตวรรษที่ 21 คื อ 1) ระบบมาตรฐานและการประเมิ น เน้ น
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เนื้อหาความรู้ และความเชี่ยวชาญ ใช้
วิ ธีการประเมิ นที่ หลากหลาย 2) ระบบหลั กสู ตรและการสอน
จากวิชาแกน 3) ระบบการพัฒนาวิชาชีพ และ 4) ระบบการจัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งทางกายภาพและบุคคล
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11. หนังสือเรื่อง วิถีสร้างการเรียนรู้
เพื่อศิษย์ ในศตวรรษที่ 21
(วิจารณ์ พาณิช, 2555)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้
ความพร้อมในการเรี ยนรู้ ใฝ่เรียนรู้ อยากเรียนรู้ และสนุ กกั บ
การเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ มีทักษะ
ชีวิตที่ดี มีทักษะในการปรับตั วได้ ทุ กครั้ งเมื่ อพบอุ ปสรรค และ
ปัญหาชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จากปรากฏการณ์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ 1) ผู้เรียนมีอิสระที่จะเลือกสิ่งที่ตนเองพอใจ แสดงความ
คิ ด เห็ นและลั กษณะเฉพาะตั ว 2) ผู้ เ รี ย นต้ องการดั ด แปลงสิ่ ง
ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของตน 3) ปฏิสัมพันธ์กับ ผู้ อื่น
เพื่อรวมตัวกันเป็นองค์กร 4) ความสนุกสนานและการเล่นเป็ น
ส่วนหนึ่งของงาน การเรียนรู้และชีวิตทางสังคม และการร่วมมื อ
และ 5) สร้างนวัตกรรมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต รวมไปถึงปัจจัย
ส่ ง เสริ มการเรี ย นรู้ส าหรับ ศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ การเรี ย นรู้ ใน
บริ บ ทหรื อสภาพแวดล้ อมจริ ง การเรี ย นรู้ ใ นระดั บ การสร้ า ง
กระบวนทัศน์ การเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล และการ
เรียนรู้กิจกรรมทางสังคม

12. หนังสือเรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่
ทางการศึกษา กรณีทัศนะต่อ
การศึกษาศตวรรษที่ 21
(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
1. ทักษะการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะด้ าน
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ 2) ทั กษะการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด เชิ ง
วิ พ ากษ์ การคิ ด วิ จารณญาณและการแก้ ปั ญ หา และความคิด
สร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม 3) ทักษะความสนใจใคร่รู้
และมีจินตนาการ 4) ทักษะในการสื่อสารและความร่วมมือเป็น
เครือข่าย 5) ทักษะการทางานแบบพหุ ความรับผิดชอบในการ
ทางาน และ 6) ทักษะทางจริยธรรมและคุณธรรม
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ 1) กาหนดวิสัยทัศน์ตนเองต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21
โดยมุ่งไปที่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 2) สร้างความเป็นชุมชนที่
มุ่ ง ต่ อการพั ฒ นาทั ก ษะแห่ ง ศตวรรษที่ 21 โดยความร่ ว มมื อ
ระหว่างผู้เรียน ผู้สอน และผู้ปกครอง 3) ใช้ทักษะแห่งศตวรรษที่
21 เป็นกรอบพัฒนาศั กยภาพทางวิ ช าชี พ 4) จัดให้ทักษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 อยู่ในหลักสูตรและการประเมินผล และ 5) สร้าง
วัฒนธรรมการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างต่อเนื่อง
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13. หนังสือเรื่อง การพัฒนาหลักสูตร:
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
1. ทักษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะการ
(ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2556)
เรียนรู้และการคิด คือ การคิดระดับสูง การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการสังเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
และการผลิตนวัตกรรม ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะด้านสื่ อ
และเทคโนโลยี ทักษะการใช้วิธีการเรียนรู้ ทักษะการหาแนวโน้ม
และคาดการณ์ความเป็นไปได้ และ 2) ทักษะชีวิต คือ ความเป็น
ผู้นา ความสามารถในการปรับตัว ทักษะการใช้เหตุผลที่ดี ทักษะ
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น ความสามารถในการสื่ อสาร
แบบโต้ตอบ มีจิตแห่งความเคารพ และจิตแห่งจริยธรรม
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ ผู้สอนควรมุ่ง สอนเกี่ย วกั บ กระบวนการแสวงหาความรู้
เพื่อให้ผู้เรียนมีความอยากที่จะเรียนรู้ มีจิตแห่งวิทยาการ สอน
เกี่ ย วกั บ การคิ ด ขั้นสู ง ส่ ง เสริ มการท างานเป็นที มร่วมกั บผู้อื่น
การสร้ างเครื อข่ ายการเรี ย นรู้ ส่ ง เสริ มการใช้ เ ทคโนโลยี เ ป็ น
เครื่องมือในการช่วยแสวงหาความรู้และนามาสร้างองค์ความรู้
ฝึกการวางแผนการทางาน และได้เรียนรู้เกี่ ยวกับวิธีการจัดการ
ความรู้ เพื่อบรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการของผู้เรียน
14. เอกสารทางวิชาการเรื่อง
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
การศึกษาตลอดชีวิต: เนื่องใน
1. ทั กษะการเรี ย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ได้ แ ก่ ทั กษะในการ
โอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้ เข้าถึงสารสนเทศ ประเมินสารสนเทศเป็น ใช้สารสนเทศได้อย่าง
หนังสือปี 2556 (สานักงาน
มีประสิทธิภาพ มีวิจารณญาณ ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2556) กฎหมาย ความสามารถในการอ่ า น และการเขี ย น โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุค คล
ออกแบบและใช้สารสนเทศ จัดการ วิเคราะห์ และสังเคราะห์
สารสนเทศเดียวกันที่มาจากแหล่งที่หลากหลายได้
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้ แ ก่ 1) พั ฒ นาความสามารถในการอ่ าน การเขี ย น โดยใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 2) สร้างความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น เพื่อ
เสนอและแก้ปัญหาที่เป็นการร่วมมือกันและข้ ามวัฒ นธรรม 3)
ออกแบบและร่ ว มใช้ ส ารสนเทศ เพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
หลากหลายของชุ มชนโลก 4) สร้ าง วิ พ ากษ์ วิ เ คราะห์ และ
ประเมิ นบทเรี ย นสื่ อประสม และ 5) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบทาง
จริยธรรมที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
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15. หนังสือเรื่องทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของ
ตะวันตก
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2557)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) การมีทักษะ
การคิดอย่างมี วิจารณญาณและการประเมิ น 2) ทักษะการคิ ด
วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ 3) ทั กษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละมี
จินตนาการ 4) ทักษะการผลิตและคิดนวัตกรรม 5) ทักษะการ
เปลี่ยนแปลงและแก้ปัญหา 6) ทักษะการสื่อสารและความมั่ นใจ
ในตนเอง และ 7) ทักษะทางด้านคุณธรรมและความรับผิดชอบ
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ การจัดกระบวนการสอนในลักษณะของการสร้างความรู้
คือ 1) สอนให้ผู้เรียนกาหนดจุดมุ่งหมายได้ โดยร่วมกันกาหนด
ปัญหาหรือเป้าหมายของโครงการที่ต้องการได้จากการเรียนรู้ 2)
ร่วมกันวางแผนในการแสวงหาความรู้ ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนหา
ความรู้ด้วยตนเอง 3) ส่งเสริมและฝึกผู้เรียนให้คัดกรองข้อมู ลได้
เอง จากผลงานที่ ไ ด้ ม าแล้ ว วิ เ คราะห์ ง านหรื อ ผลงานนั้ น 4)
ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ความรู้ได้ด้ วยตนเอง เพื่อพัฒนาข้อ
ค้นพบหรือผลผลิตจากการศึกษา 5) ส่งเสริมให้ผู้เรียนตกผลึ กใน
ความรู้ที่ได้มา จนแน่ใจว่าตรงตามที่ต้องการ 6) สอนให้ผู้เรียน
คิดวิเคราะห์หรือทดลองถึงผลการนาไปใช้ และ 7) ส่งเสริมให้
ผู้เรียนประเมินความรู้ที่ได้มา

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
16. เอกสารเผยแพร่เรื่อง The Global
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะการคิด
Achievement Gap: Why even เชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 2) ทักษะการร่วมมือกับเครือข่าย
our best school don’t teach ต่างๆ 3) ทักษะการปรับตั วและการมี ค วามคล่ องแคล่ วว่ อ งไว
the new survival skills our
4) ทักษะการคิดริเริ่มและการเป็นผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ 5)
children need – and what
ทักษะการสื่อสาร ทั้งทาง การพูด และการเขียน 6) ทักษะในการ
we can do about it.
เข้าถึงข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล และ 7) ทักษะในการใฝ่รู้และ
(Tony, Wagner, 2008)
การมีจินตนาการ
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ 1) ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ของผู้เรียน 2)
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ อินเทอร์เน็ตในการเรียนรู้ อย่ างสร้ างสรรค์
และ 3) สร้างคุณค่าและโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ เช่น ทักษะ
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสื่อสาร การประสานงาน ในการ
สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่จาเป็น และกล้าทดลอง เพื่อสร้างรูปแบบ
การเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
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17. เอกสารเผยแพร่เรื่อง A new
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
model for teacher education
1. ทักษะการเรีย นรู้ ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะการ
in the 21st century.
เรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะพื้นฐานทางสื่ อสารสนเทศ และ
(Atienza, C.R., 2009)
เทคโนโลยี 3) ทักษะชีวิต และ 4) ทักษะความเป็นพลเมือง
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ใหม่ในค่านิยม ทักษะ และ
ความรู้ เกี่ยวกับความเป็นศูนย์กลางของผู้เรียน อัตลักษณ์ของครู
การบริการต่อวิชาชีพและชุมชน ในกรณีของครูคานึงถึงขอบข่าย
การพั ฒ นาเรื่ อง 1) ความรู้ พื้ นฐานเกี่ ย วกั บ ศตวรรษที่ 21 2)
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สาหรับศตวรรษที่ 21 และ 3) หลักสูตร
และการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 เชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้
ทางทฤษฎีกับการปฏิบัติ ซึ่งต้องอาศัย ระบบการเป็นพี่เลี้ ย งใน
สถานศึ ก ษา การสร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งสถานศึ ก ษากั บ
สถาบันการศึกษาแห่งชาติขยายขอบเขตวิชาชีพครูที่จะช่วยให้
ครูมียุทธศาสตร์การสอนที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ พัฒนาครูให้มี
ระดับความรู้เกี่ยวกับการประเมิ นผลขั้นสูง และการสนั บ สนุ น
เส้นทางการพัฒนาวิชาชีพครู โดยเร่งให้ครูรับการศึกษาถึงระดับ
ปริญญาโท
18. หนังสือเรื่อง 21st Century Skills:
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
Learning for Life in Our Time.
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) มีทักษะการ
(Trilling, Bernie and Fadel,
คิ ด วิ เ คราะห์ แ ละใช้ วิ จ ารณญาณในการแก้ ปั ญ หา 2) ทั กษะ
Charles, 2009)
ความคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละการสร้ างนวั ต กรรม 3) ทั กษะความ
ร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา 4) ทักษะความเข้ าใจ
ระหว่าความแตกต่างทางวั ฒนธรรม 5) ทักษะด้านการสื่ อ สาร
สารสนเทศ และสื่ อ 6) ทั กษะทางด้ านเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร และ 7) ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ชีวิต
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ 1) ส่งเสริมการเรียนรู้ในบริบทหรือสภาพแวดล้อมจริงหรือ
ชีวิตจริง 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับการสร้างกระบวนทั ศ น์
3) ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ที่ แ ท้ จ ริ ง โดยขั บ เคลื่ อ นด้ ว ยฉั น ทะ 4)
ตระหนั กถึ ง ความแตกต่ างระหว่ างบุ ค คลในการเรี ย นรู้ และ
5) ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เป็นกิจกรรมทางสังคม
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19. หนังสือเรื่อง 21st Century Skills:
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
Rethinking How Students
1. ทักษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะการ
Learn. (Bellanca, James and เรี ย นรู้ แ ละนวั ต กรรม ได้ แ ก่ ทั ก ษะการคิ ด สร้ า งสรรค์ แ ละ
Brandt, Ron, 2010)
นวัตกรรม ทักษะการคิดวิพากษ์ และการแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสาร และทักษะความร่ วมมื อ 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ได้แก่ พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
สามารถเข้าถึงและประเมิน ใช้และจัดการ วิเคราะห์ สร้างสรรค์
ผลิ ต ภั ณฑ์ สื่ อ และใช้ เ ทคโนโลยี อย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ 3)
ทักษะชีวิตและอาชีพ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การ
ริ เ ริ่ ม และชี้ น าตนเอง ทั ก ษะทางสั ง คมและข้ า มวั ฒ นธรรม
ความสามารถในการผลิตและพันธะรับผิดชอบ และทักษะการ
เป็นผู้นาและความรับผิดชอบ
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ จัดให้มีเนื้อหาสาระแกนกลางและทักษะการเรียนรู้ พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ โดยใช้เครื่ องมือต่างๆ ในศตวรรษที่ 21 สอน
และเรียนรู้ในบริบทและประเด็นในศตวรรษที่ 21 การวัดและ
ประเมิ น ผลใช้ ก ารประเมิ น ผลแบบศตวรรษที่ 21 ที่ มี ค วาม
หลากหลาย เช่น การประเมินการเรีย นรู้ ใ นความรู้ เชิ งเนื้ อ หา
การเข้าใจ การสารวจ การสร้างสรรค์ การแบ่งปัน และการให้
ข้อมูลย้อนกลับจากการประเมิน
20. เอกสารเผยแพร่เรื่อง Twentyfrist Century Skills.
(Chapman, P., 2010)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ทักษะการเรียนรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะการคิ ด
เชิงวิพากษ์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถคิดวิเคราะห์ สัว
เคราะห์ 2) ทักษะการแก้ปัญหาและการประเมินความสาเร็จ 3)
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ เป็นความสามารถในการคิดนอกกรอบ
และมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม 4) ทั กษะการสื่ อสารและใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างดี 5) ทักษะการพัฒนาลั กษณะ
นิ สั ย ส่ ว นตน สามารถเข้ า ใจตนเอง และปฏิ บั ติ ต นอย่ า งมี
คุณธรรมจริยธรรม 6) ทักษะการเป็นผู้นา สามารถสร้างแรงจูงใจ
และความร่วมมือ และ 7) ทักษะการยอมรับพันธะ สามารถที่จะ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
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21. รายงานการวิจัยเรื่อง Future
Work Skills 2020. (Institute
for the Futue for the
University of Phoenix
Research Institute, 2011)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ 1) ทักษะในการ
ตัดสินใจ 2) ความสามารถในการติ ดต่ อสื่ อสารอย่ างลึ กซึ้ง 3)
สามารถคิ ด และหาค าตอบได้ นอกเหนื อจากค าตอบทั่ วไป 4)
สามารถทางานในที่ๆ มีวัฒนธรรมที่แตกต่าง 5) ความสามารถใน
การเปลี่ ย นข้ อ มู ล จ านวนมากเป็ น ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ธรรม 6)
ความสามารถในการประเมิ น และพั ฒ นาเนื้ อ หาที่ ใ ช้ กั บ สื่ อ
รูปแบบใหม่ๆ 7) มีความสามารถที่จะเข้าใจศาสตร์ข้ามสาขาวิ ชา
8) ความสามารถในการพัฒนาภารกิจเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ได้ 9) ความสามารถในการแยกแยะกลั่นกรองข้ อมู ล คัดเลือก
ข้อมูล และ 10) ความสามารถที่จะทางานอย่างได้ผล
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้ แ ก่ เทคโนโลยี สื่ อผสมแบบใหม่ ท าให้ เ กิ ด วิ ธีการสื่ อสารใน
รูปแบบใหม่ เกิดการแพร่กระจายและซับซ้อนของสื่อ เกิดการ
พัฒนาภาษาใหม่ๆ เพื่อการสื่อสาร จากอินเทอร์เน็ต และรูปแบบ
สื่อชนิดอื่นๆ การที่มีสื่อสังคมสมัยใหม่ทาให้สามารถให้ความรู้แก่
ผู้ เ รี ย นที่ อยู่ ห่ างไกลได้ การเรี ย นรู้ ที่ จะใช้ เ ครื่ องมื อทางสั ง คม
ใหม่ๆ ในการทางาน การประดิษฐ์ และรูปแบบการเรียนรู้แบบ
เปิดเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้

22. เอกสารเผยแพร่เรื่อง New
Trends in Education for 21st
Century. (Kamat, 2012)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
1. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ มีทักษะการคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะเทคโนโลยี สื่อ และสารสนเทศ (ICT) และ
ทักษะการทางาน
2. แนวทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ได้แก่ แนวโน้มใหม่ของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 การจัดการ
ศึกษาจาต้องนาเอา ICT มาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นสื่อ
ที่สามารถเข้าถึงผู้เรียนจานวนมากได้อย่างรวดเร็ว ดังนี้ 1) ชั้น
เรียนกลับทาง โดยให้ผู้เรียนเรียนได้ที่บ้าน มีการสื่อสารกับเพื่อน
และครูโดยการออนไลน์ หลังจากนั้นมาทางานหรือทาการบ้าน
ในชั้นเรียน 2) การเรียนแบบสุดโต่ง โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนความรู้โดยการฝึกงานในสถานประกอบการ 3) การ
เรี ย นแบบมวลชน นาเทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อพั ฒ นาทั ก ษะทาง
วิชาชีพร่วมบางทักษะกับผู้เรีย นจานวนมาก และ 4) การสร้าง
และแลกเปลี่ยนความรู้จากแหล่งต่างๆ

126
ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
รายการอ้างอิง

ผลการวิเคราะห์เอกสาร

23. รายงานวิจัยเรื่อง Remodelling
our Curriculum for the 21st
Century: Breadth and Depth,
and a New Emphasis on
Critical Thinking.
(Hennessy, J., 2012)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ได้แก่ การออกแบบหลั กสู ตรใหม่ส าหรับ ศตวรรษที่ 21 มีการ
นาเสนอวิธีการใหม่ๆ สาหรับการศึกษา โดยให้ความสาคัญกั บ
ความรู้ทั้งแนวกว้ างและลึ ก เน้นการคิดเชิ ง วิพ ากษ์ วิธีการคิ ด
และวิธีการทา เพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพที่สาคัญ เช่น การ
สืบค้นเชิงตีความสุนทรียะ การสืบค้นทางสังคม การวิเคราะห์เชิง
วิ ท ยาศาสตร์ การให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง ปริ ม าณ การให้ เ หตุ ผ ลเชิ ง
คุณธรรมจริยธรรม และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งจะทาให้
ผู้เรียนในอนาคตมีความรู้กว้างขวางมากขึ้น

24. เอกสารเผยแพร่เรื่อง Teacher
Skills for the 21st Century.
(Simmons, C., 2012)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ได้ แ ก่ ผู้ ส อนควร 1) การบริ ห ารห้ องเรีย น เป็ นห้ องเรี ย นที่ ให้
ความรู้สึกปลอดภัย 2) บทเรียนมีความสอดคล้องกับชีวิตจริง 3)
การคิดเชิงวิ พ ากษ์ เพื่อพัฒนากรอบวิ ชาการที่ ผู้เรี ย นสามารถ
นาไปใช้ได้ตลอดชีวิต 4) ทักษะทางเทคโนโลยี ผู้สอนต้องตามให้
ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 5) ความเป็นสากล ผู้สอนจึงต้องมี ทักษะ
พั ฒ นาให้ ผู้ เ รี ย นเข้ าใจเรื่ องของโลก 6) ความร่ วมมื อ ผู้ ส อน
จะต้องเน้นหลักความร่วมมือหรือหลักการทางานเป็นทีม และ 7)
การพัฒนาวิชาชีพ ผู้สอนต้องมีการปรับปรุงยุทธศาสตร์การสอน
และการใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ

25. เอกสารเผยแพร่เรื่อง Role of
Teachers in the 21st Century.
(Flamand, L., 2013)
และเอกสาร หนังสือ บทความทาง
วิชาการ รายงานการวิจัย และ
งานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ได้แก่ บทบาทของผู้สอนสาหรับศตวรรษที่ 21 ในยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี บ ทบาทที่ส าคั ญ ดั ง นี้ 1) ให้ ค วามส าคั ญ กับ
เทคโนโลยี 2) พัฒนาผู้เรียนให้เ ป็ นนั กคิดเชิง วิ พากษ์ ผู้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 3) ให้ความสาคัญกับเทคนิคการเรียนรู้ เป็นนักวิจัยที่
เด่ น ในเรื่ อ งวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น 4) เป็ น ผู้ อ านวยความ
สะดวกทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน คอยแนะแนวทางชี วิต
ให้กับผู้เรียนในด้านต่างๆ และ 5) ผู้สอนจะต้องเตรียมตัวผู้เรี ยน
เพื่อเข้าสู่โลกที่เป็นจริงอย่างแข็งขัน
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นโยบายและทิ ศ ทางการพั ฒ นาด้ า น
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม จากการวิเคราะห์ นโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านการศึ กษา
อัธยาศัย เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังต่อไปนี้
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ อาทิ
26. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
จากแผนการศึกษาแห่งชาติ มีผลต่อแนวทางและการปฏิบัติ ง าน
ด้านการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย เนื่องจากได้ระบุว่า
บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาผู้ใหญ่นั้น มีสาระเชิง
นโยบายคือ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน โดยการ
จัดสภาพการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและประชาชน
การเสริ มสร้ างนิ สั ย รั กการอ่ า น เพื่ อการสร้ างสั ง คมแห่ ง การ
เรี ย นรู้ แ ละภู มิปั ญ ญา เพื่ อเสริ มสร้ างความรู้ ความคิ ด ความ
ประพฤติ และคุณธรรมของคน ทุกคนมีโอกาสที่จะเรียนรู้อย่าง
ต่ อเนื่ องด้ วยวิ ธีการที่ ห ลากหลายมี คุ ณภาพ และยื ด หยุ่ นตาม
ความต้องการ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
27. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ได้กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่งอยู่ในช่วงแห่งศตวรรษที่ 21 โดย
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่ าง
ยั่ ง ยื น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต
มุ่ ง สร้ างกระแสสั ง คมให้ การเรี ย นรู้ เ ป็ นหน้ าที่ ข องทุ กคน ใฝ่รู้
รักการอ่าน และส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของคนต่างวัย ควบคู่
กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อ
ทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่
เข้ าใจง่ าย รวมถึ ง ส่ ง เสริ มการศึกษาทางเลื อกที่ ส อดคล้ องกับ
ความต้ องการของผู้ เ รี ย น และสร้ างสั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มี
คุณภาพและสนับสนุนปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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28. นโยบายการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองระหว่างปี พ.ศ.
2552-2561

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
โดยเป้าหมายภายในปี พ.ศ. 2561 เน้นประเด็นหลัก 3 ประการ
คือ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคน
ไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และ 3) ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม ส่งผลให้คนไทยยุคใหม่
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต
มี
ความสามารถในการสื่อสาร สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา คิด
ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ มี จิ ต สาธารณะ มี ร ะเบี ย บวิ นั ย มี ศี ล ธรรม
คุ ณธรรมและจริ ย ธรรม และสามารถก้ าวทั นโลก อี กทั้ ง ผู้ ใ ช้
แรงงานและผู้สู ง อายุ ได้รับ การศึ กษาและเรี ย นรู้เ พิ่มเติ ม อย่ าง
ต่อเนื่องตลอดชี วิต มีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้ น มีทักษะ และความรู้
พื้นฐานทั้งในการดารงชีวิตและในการทางานอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ

29. พระราชบัญญัติการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ได้ กาหนดหลั กการจั ด การศึ กษาให้ เ ป็ น การศึ กษาตลอดชี วิ ต
ส าหรั บ ประชาชน และให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้ เพื่อให้
สามารถพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่ าง
ต่อเนื่อง ทาให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้และสามารถพั ฒ นา
คุ ณภาพชี วิต ของตนได้ ต ามศั กยภาพ เพื่ อเป็ นสั ง คมแห่ ง การ
เรียนรู้ต่อไป

30. นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ของสานักงานส่งเสริมการศึกษา
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
นอกระบบและการศึกษาตาม
มีนโยบายและทิศทางที่สอดคล้องกันคือ คนไทยไดรับการศึ กษา
อัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ
ตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทาที่มีคุณภาพ เพื่อ
พ.ศ. 2556-2557
ใหเกิดสังคมฐานความรู การมีทักษะอาชีพ และมีความสามารถ
เชิงการแขงขันในประชาคมอาเซี ยนอยางยั่ งยื น จัดการศึ กษา
เพื่อสร้างสมรรถนะในการเรียนรูและการแกปัญหา พัฒนาอาชีพ
คุณภาพชีวิตและสังคม พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
และส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา
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ผลการวิเคราะห์เอกสาร

แนวคิด และหลักการเกี่ย วกับ การศึ ก ษา
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษา จากการวิเคราะห์ แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการศึกษาตลอด
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และ ชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษา
การเรียนรู้ของผู้ใหญ่ อาทิ
ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ดังต่อไปนี้
31. เอกสารเรื่อง การจัดการศึกษาตาม
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวการศึกษาตลอดชีวิตในประเทศ
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ไทย: 22 ปี กศน. สู่การศึกษาตลอด ปั จจุ บั นแนวคิ ด ของระบบการศึ กษาเริ่ ม จากการตระหนั ก ว่ า
ชีวิต (โกวิท วรพิพัฒน์, 2543)
การศึกษานั้นไม่ได้เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ การศึ กษาในโรงเรี ย นแต่
หากครอบคลุ มไปถึ ง การเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ รั บ จากแรกเกิ ด ไปจนถึ ง
การศึกษาหรือการเรียนรู้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตและการศึ กษา
อย่างไม่เป็นทางการเข้าด้วยกัน เป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นได้ ทุกหน
ทุกแห่ง ดังนั้นการศึกษาตลอดชีวิตจึงมีความจาเป็นสาหรั บ ทุ ก
คนและทุกวัย เพื่อให้บุคคลพัฒนาเต็มความสามารถของตนเอง
และเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพในสังคมที่ตนอาศัยอยู่
32. บทความทางวิชาการเรื่อง การศึกษา
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
ตลอดชีวิตการเรียน (รู้) ตลอดชีวิต
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
(เพ็ญณี แนรอท, 2544)
เน้ นหลั กการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิต ในยุ ค ปั จ จุ บั นจะนาไปสู่ ค วาม
ร่วมมือในการให้ บริ การการศึ กษาแก่ผู้เ รีย นอย่ างทั่วถึง ทาให้
ผู้เรียนสามารถปรับตัวเพื่อการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นการจั ด การเรี ย นรู้ต ลอดชี วิต จึ งเป็ นการพั ฒ นา
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นสาคัญ
33. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษา
เปรียบเทียบการพัฒนาการศึกษา
ไทยกับนานาชาติ: นวัตกรรมด้าน
การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับ
การศึกษาของแรงงานไทย
(สานักงานเลขาธิการสภาการ
ศึกษา, 2549)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
เน้นเป้าหมายที่การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาผู้ใหญ่ สาหรับ
ประเทศไทย มุ่ ง จั ด การศึ กษาพื้ นฐานขั้ นอ่ านออกเขี ย นได้ แ ก่
ผู้ใหญ่ในลักษณะของการศึ กษาต่ อเนื่ อง การพัฒนาคนในด้ าน
เทคนิ ค และทั ก ษะอาชี พ ตลอดจนการจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
คุ ณภาพชี วิต มี นวั ต กรรมการศึ กษาตลอดชี วิต หลากหลาย 4
ประการคือ 1) เป็นการศึกษาที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ 2) เป็น
การศึกษาที่ ผู้เรี ยนมีปั จจัย เพีย งพอที่จะเข้ าเรีย นได้ 3) ผู้เรีย น
สามารถเข้าเรียนได้ในทุกสถานที่ ทักเวลา และทุกช่วงอายุ และ
4) มีหลักสูตรที่สนองความต้องการของผู้เข้าเรียนทุกคน
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34. รายการวิจัยเรื่อง แนวโน้มการจัด
การศึกษานอกระบบโรงเรียนของ
ประเทศไทยในทศวรรษหน้า
(อาชัญญา รัตนอุบล และคณะ,
2550)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
เน้นการศึกษาตลอดชีวิตที่เชื่อในความเสมอภาคของโอกาสใน
การเรี ย นรู้ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ความแตกต่ างระหว่ างบุ คคล มี
บทบาทในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และความสามารถของ
ประชาชนอย่างยั่งยืน หลักสูตร เนื้อหาและกิจกรรมการเรี ย น
การสอน มี ค วามยื ด หยุ่ นและสอดคล้ องกั บ ปั ญ หาและความ
ต้ อ งการของบุ ค คลและชุ ม ชน การบริ ห ารเน้ น การกระจาย
อ านาจสู่ ชุ ม ชน ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ หรื อ สถานศึ ก ษา และการ
ประเมินและติดตามผล มีหลายรูปแบบแล้วแต่ความเหมาะสม
ของผู้ เ รี ย นและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการประเมิ น จะเป็ น การ
ประเมินที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตามสภาพจริง

35. รายงานระดับชาติเรื่อง สภาพและ
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
การพัฒนาการเรียนรู้และ
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
การศึกษาผู้ใหญ่
คือ การศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศไทยเป็ นการศึกษาตลอดชี วิต ที่
(สานักงาน กศน., 2550)
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อเสริมสร้าง
ให้ประชาชนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อีกทั้งความเจริญทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ยั ง กระตุ้ น ให้ รู ป แบบการจั ด
การศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการในการ
เรียนรู้ของประชาชน เนื่องจากประชากรที่เป็นผู้ใหญ่เกิดความ
จาเป็นและความต้องการในด้านการเรียนรู้และฝึกทักษะใหม่ ๆ
อย่างต่อเนื่อง
36. เอกสารเรื่อง สาระหลักการและ
แนวคิดประกอบการดาเนินงาน
กศน.: คัมภีร์ กศน.
(สานักงาน กศน., 2553)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
เป็ น การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ขั้ น พื้ น ฐาน เป็ น การสอนให้ เ กิ ด ทั ก ษะ
ทางการสื่ อสาร ทั กษะการค านวณ และทั กษะทางสั ง คมแก่
ผู้ใหญ่ เพื่อการรู้หนังสือและการมี ความรู้ สามารถที่จะดาเนิ น
ชีวิตอยู่ได้ในสังคมอย่างเป็นสุข ซึ่งอาจจะจัดยืดหยุ่นตามสภาพ
ปั ญ หาและความต้ อ งการของบุ ค คลซึ่ ง รวมถึ ง ผู้ ใ หญ่ ไ ด้ ใน
ลั ก ษณะของการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การศึ ก ษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก การศึกษาต่อเนื่อง
การศึกษาทางไกล หรือการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ
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ตารางที่ 5 ตารางสรุปผลการวิเคราะห์เอกสาร (ต่อ)
รายการอ้างอิง
37. บทความทางวิชาการเรื่อง
บทบาทการศึกษาตลอดชีวิตต่อ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค
สังคมแห่งการเรียนรู้
(สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล, 2554)

ผลการวิเคราะห์เอกสาร
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต เป็นการเรียนรู้ในวิถีชีวิตของบุคคล
ตั้งแต่เกิดจนถึงตาย ดังนั้นการศึกษาตลอดชีวิตเป็นการศึกษาที่มี
ความสอดคล้ อ งกั บ ความต้ องการและความสนใจของผู้ เ รี ย น
เปิดโอกาสทางการเรียนรู้และให้อิสระทางความคิด

38. หนังสือเรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
สาหรับทุกคน: วันที่ระลึกสากล
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
แห่งการรู้หนังสือ พ.ศ. 2554
คือ ในอนาคตบุคคลต้องมีการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อที่จะดารงตน
(สานักงานปลัดกระทรวง
อยู่ ไ ด้ ใ นสิ่ ง แวดล้ อมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง ท าให้ ไ ด้ แ รงงานที่
ศึกษาธิการ, 2554)
เหมาะสมแก่ ค วามต้ องการของตลาดแรงงาน ได้ พ ลเมื องที่ มี
คุ ณภาพ ความรู้ ความสามารถ แรงงานในอนาคตจึ ง ต้ อ งมี
ความสามารถในการใช้ เ ครื่ อ งมื อ เข้ า ถึ ง สารสนเทศ เพื่ อ
สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ดังนั้น ควรจัดให้มีกฎหมายการศึกษา
ตลอดชี วิต เพื่ อผู กพั นรั ฐ ให้ ด าเนิ น การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
อีกทั้งยังส่งเสริมการเพิ่มขอบข่ายการเข้าถึงการเรียนรู้ให้มากขึ้น
39. บทความเรื่อง Lifelong
Learning: In International
Encyclopedia of Adult
Education and Training.
(Hasan, A., 1996)

40. บทความเรื่อง Non-Formal
Education: Flexible
Schooling or Participatory
Education?. (Rogers, A.,
2004)
และเอกสาร หนังสือ บทความ
ทางวิชาการ รายงานการวิจัย
และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ให้ความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เนื่องจากการมีความรู้
ข้ อมู ล ข่ าวสาร และความคิ ด ในสั ง คมแห่ ง ความรู้ ส่ ง เสริ มให้
สังคมมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเชื่อกันว่าเทคโนโลยีมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงจาเป็นต้องพัฒนาทักษะและความรู้
เพื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความยึด
หยุ่นให้ผู้เรียนสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้ จึงต้องมี
การผสมผสานการทางานกับการเรียนรู้เข้าด้วยกัน
ผลการวิเคราะห์เอกสาร พบว่า
แนวทางการเสริ มสร้ างทั กษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ควรส่ ง เสริ มการศึ กษานอกระบบโรงเรี ย นมากขึ้ น เนื่ องจาก
สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการศึกษาได้ อีกทั้งก่อให้เกิด
การเรียนรู้และประสบการณ์ ทาให้เกิดความชานาญและทักษะ
รวมถึ ง กระบวนการเกี่ ย วกั บ ความรู้ ความสามารถ และ
นวัตกรรมต่างๆ ทางการศึกษาได้โดยง่าย
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จากการวิเคราะห์เอกสารการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ สรุปได้ว่าองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้ว ย 3 ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่
ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา และ
ทักษะการสื่อสารและความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 2) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ได้แก่
ทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะการรู้ ทักษะการใช้และการจัดการ
ทักษะการวิเคราะห์ และการเข้าถึงสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล และ 3) ทักษะ
ชีวิตและการทางาน ได้แก่ ทักษะความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ทักษะความคิดริเริ่ม
และการชี้นาตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและการรับรู้
ผิดชอบ และทักษะความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
จากการวิเ คราะห์เ อกสารการวิจัยทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศเกี่ ยวกั บ แนวทางการ
เสริม สร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึกษาผู้ใหญ่ สรุป ได้ว่า ในศตวรรษที่ 21
กระแสโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว
การจัดการศึกษาจึงได้นาแนวคิดเรื่องการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาเป็นพื้นฐานใน
การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน เนื่องจากการศึกษาตลอดชีวิตสร้างโอกาสทางการ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ คุณลักษณะ และทักษะที่จาเป็นอย่างรอบด้านเพื่อ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งจะต้องเน้นทั้งรูปแบบการจัดการศึก ษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาทางเลือก และการศึกษาเฉพาะทาง
อย่างหลากหลาย รวมไปถึงการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ โดยสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทหน้าที่สาคัญ คือ ส่งเสริมให้คนไทยได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทาอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ การเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ สรุปได้ว่า ต้องเน้นที่ตัวนักศึกษาผู้ใหญ่ เป็นหลัก รวมถึง ความต้องการเรียนรู้ และ
สภาพการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับการดารงชีวิต ประจาวันและบริบททางสังคมของนักศึกษาผู้ใหญ่
เพื่อนามาวางแผนและกาหนดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ มีความแตกต่างระหว่างบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องจุดมุ่งหมาย หลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการ
เรียนรู้ การเลือกสรรทรัพยากรเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งนักศึกษาผู้ใหญ่จาเป็นต้องมีความรู้ในเนื้อหาสาระอย่างรอบด้าน สามารถเชื่อมโยง
ความรู้ในเนื้อหาได้มากกว่าหนึ่งสาขา เพื่อการเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทางาน โดยการ
เสริมสร้างต้องอาศัยระบบสนับสนุนจาเป็น ได้แก่ ระบบมาตรฐานและการประเมิน ระบบหลักสูตร
และการสอน ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพ และระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยต้องได้รับความ
เอาใจใส่จ ากผู้ที่ เกี่ ยวข้องทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หรือภาคส่วนต่างๆ ที่ เ กี่ ยวข้องในการ
ประสานความร่วมมือสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรี ยมความพร้อมของนักศึกษาผู้ใหญ่
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพต่อไป
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โดยสรุป การศึก ษาของไทยภายใต้ก ระแสการเปลี่ยนแปลงของสัง คมโลกในปัจจุบันนั้น
ต้องมีแนวทางการปรับตัวของระบบการศึกษาให้นาพาประเทศก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมั่นคง
และประการสาคัญคือ การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ให้กับคนในสังคม อันได้แก่ การยกระดับการศึกษา
ของประชาชนทั้งประเทศ การยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และการยกระดับการ
วิจัยและการพัฒนาให้นาทิศทางการพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุค
ศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น การมีทักษะ
ความรู้และทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพของตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ดังนั้น การวางแผนระบบการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างให้
นักศึกษาผู้ใหญ่มีศักยภาพ คุณภาพ และทักษะความรู้ ความสามารถที่ทัดเทียมนานาประเทศ นับว่า
เป็นสิ่งสาคัญยิ่งของศตวรรษใหม่นี้ ทั้งนี้เพื่อมุงพัฒนานักศึกษาผู้ใหญ่อยางเต็มศักยภาพ ใหมีความรู
ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และประสบการณ์ ก ารเรียนรู้ อ ยางเพียงพอตอการดารงชีวิต
การประกอบอาชีพ และการปรับ ตัว ให้ เขากั บ สภาพสังคมสิ่งแวดลอมที่ เปลี่ยนแปลงไปไดอยาง
เหมาะสมตลอดชวงชีวิต
ดังนั้นการเสริมสร้างให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ที่จาเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้วิจัย
ได้นาหลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวทางการเสริมสร้าง
ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่เกี่ ยวกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา
การศึ ก ษา อาทิ พระราชบัญ ญั ติก ารศึ ก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 แนวทางจั ด การศึ ก ษาจากแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 11
พ.ศ. 2555-2559 แนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองระหว่างปี พ.ศ. 2552 – 2561
แนวทางการจัดการศึก ษาจากพระราชบัญ ญัติก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธ ยาศั ย
พ.ศ. 2551 อีกทั้งแนวทางการดาเนินงานด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจาก
นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ประจ าปีง บประมาณ พ.ศ. 2556-2557 รวมไปถึ ง เอกสารการวิ จัย และงานวิ จัย ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ
การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต การศึ ก ษานอกระบบ การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ มาเป็นพื้นฐานในการเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสารไป
สร้างเป็นประเด็นการสัมภาษณ์ในแบบสัมภาษณ์รอบที่หนึ่ง ประกอบกับนาผลที่ได้จากการวิเคราะห์
เอกสารในประเด็นที่มีความสอดคล้องกับ ข้อมูลจากการสัม ภาษณ์ด้วยวิธีก ารวิจัยแบบเดลฟายไป
ผนวกกับข้อมูลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการวิจัยแบบเดลฟาย เพื่อสรุปเป็น
แนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ใ น 4 ด้ า น
ประกอบด้วย 1) แนวโน้มด้านหลักการและนโยบาย 2) แนวโน้มด้านคุณลักษณะของทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 3) แนวโน้มด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 4) แนวโน้มด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม ทั้งนี้เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีคุณภาพ
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ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้วยการวิจัยแบบเดลฟาย
ตอนที่ 1.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ รวมถึงมีผลงานในด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอั ธยาศัย การศึก ษาผู้ใหญ่ และทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย นัก วิชาการ
ผู้ ป ฏิบัติง าน และผู้ใช้บัณฑิ ตทั้ ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ ป ฏิบัติง านตั้ง แต่ 5 ปีขึ้นไป โดย
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกตามเพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด และประสบการณ์การทางาน
รวมถึงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ได้แก่ จานวน และร้อยละ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ
ข้อมูลสถานภาพ

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

รวม

7
10
17

41.2
58.8
100

8
6
3
17

41.1
35.3
17.6
100

4
3
10
17

23.5
17.6
58.8
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
รวม
3. ประสบการณ์การทางาน
5 – 15 ปี
16 – 25 ปี
26 ปีขึ้นไป
รวม

จากตารางที่ 6 แสดงจานวนและร้อยละสถานภาพทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ โดยจาแนกตามเพศ
วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด และประสบการณ์ ก ารท างาน พบว่ า ผู้ เ ชี่ ย วชาญส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
(ร้อยละ 58.8) และเพศชาย (ร้อยละ 41.2) จานวนผู้เชี่ยวชาญมีวุฒิการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญา
เอก (ร้อยละ 41.1) รองลงมาคือระดับปริญญาโท (ร้อยละ 35.3) และผู้เชี่ยวชาญมีวุฒิการศึกษาสูงสุด
ระดับ ปริญญาตรี (ร้อ ยละ 17.6) และจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ก ารทางาน 26 ปีขึ้นไป
(ร้ อ ยละ 58.8) รองลงมาคื อ ประสบการณ์ ก ารท างาน 5 – 15 ปี (ร้ อ ยละ 23.5) และจ านวน
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 16 – 25 ปี (ร้อยละ 17.6)
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ตอนที่ 1.2.2 ผลการสังเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้ม
การเสริม สร้า งทักษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึก ษาผู้ใ หญ่ จากการสัมภาษณ์
ในรอบที่ 1
ผู้วิจัยนาเสนอผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 ท่าน เกี่ยวกับทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ โดยใช้แบบสัม ภาษณ์ป ลายเปิดในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ตาม
ประเด็นดังต่อไปนี้
1. ความหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึงอะไร
2. มีหลักการเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างไร
3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญอย่างไร
4. การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมี
จุดมุ่งหมายไปในทิศทางใด
5. การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมี
องค์ประกอบหลักอะไรบ้าง
6. การจัดกระบวนการเรียนรู้เ พื่อเสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรเริ่มจากอะไร
7. การจัดกระบวนการเรียนรู้เ พื่อเสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางใด
8. การจัดกระบวนการเรีย นรู้เ พื่อเสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไร
9. การจัดกระบวนการเรียนรู้เ พื่อเสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้อะไรบ้าง
10. การจัดกระบวนการเรียนรู้เ พื่อเสริม สร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร
11. การสนับสนุนและส่งเสริมควรมีภาคีเครือข่ายอะไรบ้าง
12. การสนับสนุนและส่งเสริมควรมีปัจจัยอะไรบ้าง
13. ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ น่าจะมีอะไรบ้าง
14. ข้อ คิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม เกี่ ยวกั บการเสริมสร้างทั ก ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ความหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับความหมายของทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ว่า หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเรียนรูท้ ักษะต่างๆ เพื่อ
การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญ และความ
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ชานาญในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ใช้ทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการ
พัฒนาตนเอง มีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ โดยสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิด
คานวณได้ ใฝ่เรียนรู้ และมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว มีทักษะในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงในสังคม สามารถพึ่งพาตนเองได้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต มี ทั ก ษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเกิดการเรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัยเพื่อ
นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) อย่างถูกต้องและเหมาะสม
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นโดยการประสานความร่วมมือ มีทักษะ
ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นผู้รู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต
อยู่ร่วมกันในสังคมให้มีความสุข
2. หลักการ เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับหลักการของทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของหลักการศึกษา
ผู้ใหญ่ และจิตวิทยาผู้ใหญ่ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นนักศึกษาผู้ใหญ่ ที่
มีอายุระหว่าง 25-50 ปี ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอีกทั้งการจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้และสอดคล้องกับการดารงชีวิตและบริ
บททางสังคมของนักศึกษาผูใ้ หญ่ เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
ตลอดชีวิต เพื่อส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นสังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดกระบวนการเรียนรู้มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกิดจาก
การเรียนรู้ มีทักษะที่โดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์ การคิ ดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และทักษะการทางานเป็นทีม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย
การจัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ โดย
การจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอ และการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสาหรับใช้ในการเรียนรู้
3. ความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับความสาคัญของทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ว่า จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัต น์ในยุคแห่ง
ศตวรรษที่ 21 มีผลกระทบในทั้งทางบวกและทางลบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ดังนั้นมนุษย์
ทุกคนต้องเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความคิด และ
ทักษะชีวิตให้สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อการดารงชีวิ ตอยู่ในสัง คม
อย่างมีคุณภาพ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างรอบด้าน
และสมดุล อันเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สามารถ
สร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งคุณธรรม ภูมิ ปัญ ญาและสังคมแห่ง การเรียนรู้ หากมนุษย์ยั งขาดการ
พัฒนาทักษะที่สูงขึ้นในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 นี้ ส่งผลทาให้ไม่ทันต่อโลกและตลาดแรงงาน ดังนั้น
ทักษะที่สาคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นทักษะของการเรียนรู้ ทักษะการแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียนรู้
คนยุคใหม่จึงต้องมีทักษะในการเรียนรู้สูง โดยเฉพาะการเรียนรู้ตลอดชี วิต ซึ่งบุคคลสามารถเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปรับตัวและเชื่อมโยงองค์ประกอบการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ
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4. ทิศทางในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จากการศึก ษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เ ชี่ย วชาญส่วนใหญ่เ กี่ ยวกั บ ทิ ศทางเพื่อการ
เสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ สรุป ได้ว่า ทิ ศทางของการ
เสริม สร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรส่ง เสริม ให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการ และแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรูเ้ รือ่ ง
ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่ง เสริม ให้นัก ศึก ษาผู้ใหญ่มี ทัก ษะการเรียนรู้ที่พึง ประสงค์ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการแสวงหาความรู้ การคิด
วิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และรู้จักการแก้ ปญ
ั หา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักสร้างนวัตกรรม
ใหม่ มีทักษะในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีทักษะ
การทางานเป็นทีม เรียนรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นา และมีความรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงาน และควรส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มในการ
เรียนรู้ด้วยการชี้นาตนเอง มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มี
ทั ก ษะการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในยุคศตวรรษที่ 21 และสามารถนาไปใช้ในการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพได้อย่างแท้จริง
5. องค์ประกอบของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักเพื่อ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ สรุปได้ว่า องค์ประกอบหลัก
คือ 1) หลักการและนโยบาย ภาครัฐบาลควรมีหลักการที่ชัดเจนในการจัดการศึกษา อาทิ วิสัยทัศน์
นโยบาย และกฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้หน่วยงาน/
องค์ก รภาคส่วนต่างๆ ทั้ ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และชุม ชนที่ เ กี่ ยวข้องกั บการจัดการศึก ษาสาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ สามารถนาหลักการดังกล่าวไปเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ให้สอดคล้องกับนักศึกษาผู้ใหญ่และบริบทของทางสังคม โดยสามารถปฏิบัติได้จริง
2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การเลือกใช้สื่อและ
ทรัพยากรการเรียนรู้ รวมไปถึงการวัดและประเมินผล ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่และบริบททางสังคม การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ควรอยู่บนพื้นฐานของหลักการศึกษาผู้ใหญ่ จิตวิทยาผู้ใหญ่ ส่งเสริมการฝึกทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาความรู้ไปใช้ได้จริงและทันที สื่อและทรัพยากรการ
เรียนรู้ต้องทันสมัยและเข้า ถึงได้ง่าย เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บ เล็ต โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การวั ดและ
ประเมินผล ควรมีความยืดหยุ่นตามนัก ศึก ษาผู้ใหญ่ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ และบริบททาง
สังคม 3) การสนับสนุนและส่งเสริม ควรประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ โดยการ
จัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อร่วมมือกันในการสนับสนุน ส่งเสริม และจัดกระบวนการเรียนรูใ้ ห้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งด้านนโยบาย งบประมาณ สื่อและทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น
6. การจัดกระบวนการเรียนรู้เ พื่อเสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ ควรเริ่มจากอะไร
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จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สาหรับนักศึก ษาผู้ใหญ่ ควรเริ่ม จากการประสานงาน การประชุม เพื่อการวางแผนในการ
กาหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระร่วมกับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยการระบุปัญหาและความต้องการในการ
เรี ย นรู้ ร่ ว มกั น เป็ น การส ารวจความต้ อ งการของนั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ใ นเรื่อ งที่ ต้ อ งการเรีย นรู้ว่ามี
จุดมุ่งหมายอะไร มีความต้องการพัฒนาทักษะอะไร สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดสู่การนาไปใช้ในการ
ดารงชีวิตได้อย่างไร มีการวัดและประเมินผลการดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างไร เพื่อนาไป
เป็นกรอบและแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่อไป
7. จุดมุ่งหมายของการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการจัด
กระบวนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ สรุป ได้ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ควรมีจุดมุ่งหมาย
เพื่ อ ให้นั ก ศึ ก ษาผู้ใ หญ่มี ค วามรู้ ความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ควรเน้นให้นักศึกษาผู้ใหญ่เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาตนเอง
ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศ ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทยและสังคมโลก ควรปลูกฝังให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ตนเอง เพื่อให้ตระหนักถึงความสาคัญและเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ว่าเป็นสิ่งที่จาเป็นอย่างมากในยุค
ปัจจุบัน อีกทั้งนักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนาไปใช้ได้จริงทันที
8. รูป แบบวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริม สร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักเพื่อ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ สรุปได้ว่า รูปแบบวิธีการ
เรียนรู้ที่จะเสริมสร้างให้เกิดทักษะการเรียนรู้ได้นั้นควรประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการและ
บริบททางสังคมของนักศึกษาผู้ใหญ่ เน้นรูปแบบวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ แบบกลุ่ม และ
การทางานเป็นทีม โดยจัดการเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพการทางานจริง
การฝึกปฏิบัติจากการทดลองหลายๆ ครั้ง เพื่อการหาข้อสรุปที่มีประสิทธิภาพสูงสุด การจัดการเรียนรู้
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การเรียนทางไกล การเรียนแบบออนไลน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เนื่องจาก
ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของนักศึกษา
ผู้ใหญ่ม ากขึ้นทั้ ง ด้านการติดต่อ สื่อสาร การสืบ ค้นข้อมูล การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในยุคสังคมดิจิตอล อีกทั้งรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความ
ร่ ว มมื อ กั น ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ด้ ว ยกั น นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ กั บ ผู้ส อน จะช่ ว ยให้ ก ารจั ด การเรียนรู้มี
ประสิท ธิภาพมากขึ้น เนื่อ งจากกระบวนการเรียนรู้เ น้นเรื่องความต้องการและจุดมุ่ ง หมายของ
นักศึกษาผู้ใหญ่เป็นสาคัญ ผู้สอนควรเป็นผู้อานวยความสะดวกในด้านต่างๆ โดยการจัดทรัพยากรการ
เรียนรู้และแหล่งสื่อต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสม
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9. สื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ สรุปได้ว่า แนวโน้ม
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีสื่อในรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายที่จะช่ว ยให้เกิดการ
เรียนรู้ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟน อย่างไรก็
ตามสื่อการเรียนรู้แบบเดิม เช่น หนังสือเรียน ภาพ เสียง และของจาลอง ยังมีความจาเป็นและใช้ได้ใน
ยุคปัจ จุบัน ทั้ ง นี้ก ารเสริม สร้างให้นัก ศึก ษาผู้ใหญ่มี ทั ก ษะการเรียนรู้สื่อที่ ใช้ควรเป็นสื่อแบบทั น
เหตุ ก ารณ์ (Real Time) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น สื่ อ เสมื อ นจริง และสื่ อ ของจริ ง เช่ น
หุ่นจาลอง สถานการณ์จาลอง การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง สื่อเชิงกิจกรรมการ
ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น การสาธิตฝึกปฏิบัติ การ
จัดนิทรรศการ และการใช้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยให้เกิดการเรียนรู้ใน
ยุคสังคมดิจิตอล และพฤติกรรมการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวันของนักศึกษาผู้ใหญ่
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ม ากที่สุด โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูป แบบออนไลน์ผ่าน
เครือ ข่ายอิ นเทอร์เ น็ต เช่น เว็บ ไซต์ หนัง สืออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ (e-Book) การเรียนอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์
(e-Learning) และเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารต่ า งๆ เช่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ หรื อ สมาร์ โ ฟน แท็ บ เล็ ต และ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น มัลติมิเดีย วิดิโอ วิกิพิเดีย และบล็อก รวมไปถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่าน
ระบบเครือ ข่ า ยอิ นเทอร์เ น็ ต ในรูป แบบการบริ ก ารฟรีอ อนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ ก (Facebook) ยูทู ป
(YouTube) และกูเกิล (Google) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา ทุ ก สถานที่ ทุ ก เวลา และทุก
โอกาสแบบทันทีทันใด เช่น การสื่อสารทางอีเมล์ (E-mail) การสนทนา (Video Call) และการประชุม
ทางไกล (Video Conference) นอกจากนี้สื่อที่เป็นแหล่งเรียนรู้ ควรพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความ
น่าสนใจและมีความทันสมัย สามารถเข้าถึงการเรียนรูไ้ ด้ง่าย โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การให้บริการสืบค้นข้อมูล การบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทั้งแบบมี สาย และไร้สาย (Wireless LAN) ภายในแหล่งเรียนรู้ ดัง นั้น สื่อที่ ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ควรเป็นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคล สื่อจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว
สื่อจากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และสื่อเชิงกิจกรรม โดยผู้สอนควรเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับนักบริบทของ
นักศึกษาผู้ใหญ่ และวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
ในส่วนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สรุปได้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความสาคัญ
อย่างยิ่งในการเสริมสร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยกิจกรรมการ
เรียนรู้นั้นต้อ งสอดคล้อ งกับ ความต้องการและสภาพปัญหาในการดารงชีวิตของนัก ศึก ษาผู้ใหญ่
มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน เพื่อสามารถนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที กิจกรรมการเรียนรู้
ควรเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติจริง การเรี ยนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การสาธิต กิจกรรมเชิง
ทดลอง เพื่อการหาข้อสรุปและส่งเสริมการมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อันจะนาไปสู่การสร้างนวัตกรรม
ใหม่ได้ การทัศนศึกษาหรือการศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบสืบค้น โดยการค้นคว้าแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อฝึกการคิด
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วิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การทาโครงงาน การจาลองสถานการณ์ และการแสดงบทบาทสมมติเพื่อการแก้ปัญหา อี กทั้ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกั น เช่น
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุม่ และการทางานเป็นทีม กิจกรรมการเรียนรู้ทใี่ ช้วิธีการเรียน
ได้อย่างคล่องตัวจากการสังเกต การฟัง การคิด การพูดคุยหรือสนทนา และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
เพื่อการฝึก ทั ก ษะการเรียนรู้อ ย่างบูร ณาการรอบด้าน เช่น การใช้เ กมส์เ พื่อการเรียนรู้ กิ จ กรรม
นันทนาการ และแสดงนาฎการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นตัวเกื้อหนุนในการเรียนรู้มาบูรณาการกับเนื้อหาสาระทุ ก เรื่องในลักษณะดิจิตอล เพื่อช่วยให้
สามารถเข้าถึง นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น อีก ทั้ ง ยังเปิดโอกาสให้เกิดบรรยากาศในการ
เรียนรู้ที่สนุก และท้าทายระดับความสามารถ ซึ่งสามารถเลื่อนขั้นไปเรียนรู้ในระดับที่ยากขึ้น สามารถ
ลดช่องว่างและระยะเวลาในการเรียนรู้ ส่ งเสริมการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักศึกษาผู้ใหญ่ให้
เป็นไปอย่างต่อ เนื่อ งตลอดชีวิต เช่น การเรียนออนไลน์ผ่านเว็บ ไซต์จากบทเรียนอิเ ล็ก ทรอนิกส์
(e-Learning) การเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตจากแอพพลิเคชั่นต่างๆ ตามความสนใจ และ
การประชุมทางไกล (Video Conference) นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝังจิตสานึก
สาธาณะ การเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเองและผู้อื่ น การเห็ น คุ ณ ค่ า ของการเรี ยนรู้ การตระหนั ก ถึง
ความสาคัญในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเหมาะสมในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อให้
นัก ศึก ษาผู้ใหญ่มี เจตคติที่ดี มี คุณธรรมและจริยธรรมในการเรียนรู้และการดารงชีวิต เช่น การใช้
กรณีศึกษากิจกรรมจิตอาสา การเข้าค่ายธรรมมะ และการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมถึงมี
คุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี โดยไม่ใช้ในทางที่ผิด ไม่ละเมิดสิทธ์เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง
หรือรู้จักประโยชน์และโทษของสื่อและสิ่งต่างๆ ในการเรียนรู้
10. การวั ด และประเมิ นผลการจัด กระบวนการเรียนรู้เ พื่อ เสริม สร้า งทั ก ษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จากการศึ ก ษาพบว่ า ความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญส่ ว นใหญ่ เ กี่ ย วกั บ การวั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
สรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลควรมีวิธีการที่หลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหา
สาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยมีการวางแผนการวัดและ
ประเมินผลที่มีความยืดหยุ่นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการร่วมมือของ
ทุ ก ฝ่ า ยทั้ ง ผู้ จั ด ผู้ ส อน และนั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ใ นการสร้า งแบบประเมิ น ร่ ว มกั น เพื่ อ สามารถนา
จุดประสงค์ของการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากนี้ควรมี การติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อการวัดและประเมินผลลัพท์ที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาวหลังการเรียนรู้ ซึ่งรูปแบบ
การวัดและประเมินผลควรเน้นทั้งระดับบุคคลและระดับกลุ่มหรือทีมงาน เช่น การประเมินตนเอง
การประเมินแบบออนไลน์ เนื่องจากในปัจจุบันและอนาคตเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทต่อ
การประเมินผลการเรียนรู้มากขึ้น เพราะมีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย สามารถประเมินผล
ได้ทันทีตลอดระยะเวลาของการเรียนรู้ การประเมินจากการปฏิบัติของสมาชิกกลุ่ม การประเมินตาม
สภาพจริงจากผลการเรียนรู้และผลการปฏิบัติงาน เช่ น การจัดโครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และ
ผลลัพท์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง
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11. ภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนและส่งเสริม
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริม
ในเรื่องของภาคีเครือข่าย สรุปได้ว่า ภาคีเครือข่ายมีความสาคัญมากในการสนับสนุนและส่งเสริมด้าน
ต่างๆ ทั้งระดับนโยบาย ผู้บริหาร งบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณ์และทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆ
และสถานที่ เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน รวมไปถึง
ในระดับครอบครัว เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้
บรรลุเป้าหมาย โดยหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
ประชุม ประสานงาน และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงกั น
ระหว่ า งเครื อ ข่ า ยตลอดกระบวนการจั ด การเรีย นรู้ นอกจากนี้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์เ น็ตมี
ความสาคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมมากขึ้น เนื่องจากเทคโนยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
การประสานความร่วมมือ จ าเป็นต้องพึงพาอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์
โทรศัพท์มือถือ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
12. ปัจจัยในการสนับสนุนและส่งเสริม
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัจจัยการสนับสนุน
และส่งเสริมเพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ สรุปได้ว่า
การเสริมสร้างให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ทั้งด้าน
ทิศทางและนโยบายของภาครัฐ และหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีกรอบนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุน
และส่ง เสริมการสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มี ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ด้านบุคลากรทั้งระดับผู้บริหาร ผู้จัด ผู้สอน และ
นักศึกษาผู้ใหญ่มีความตระหนักและเห็นความสาคัญของการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ ผู้บริหาร
ผู้จัด และผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อวางแผนในการ
กาหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาสาระ รูปแบบและวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
รวมไปถึงการจัดระบบการพัฒนาผู้สอนให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ กศน. ได้อย่างแท้จริง
คือ มีความรอบรู้ เป็น ผู้นา และผู้อานวยความสะดวกในการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่อย่างแท้จริง
และด้านทรัพ ยากรการเรียนรู้ เช่น สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่ง เรียนรู้ต่างๆ และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความสาคัญมากทั้งในปัจจุบันและอนาคต เนื่องจากเกิดช่องทางการเรียนรู้ที่
หลากหลายมากขึ้น สะดวกรวดเร็วและมีความทันสมัย ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเรียนรู้ได้ทันที
13. ปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่
จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ สรุป ได้ว่า ปัญ หาและ
อุปสรรคในด้านนโยบายหลักของรัฐ ไม่มีความชัดเจน และไม่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ รวมไปถึงนโยบายด้านการจัดการศึกษาไม่มีความต่อเนื่องใน
ระดับหน่วยงาน/องค์กรด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บรรจุไว้ในหลักสูตร และเนื้อหาสาระการเรียนรู้ อีกทั้ง
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ความไม่เท่าเทียมกันในโอกาสทางการเรียนรู้ นักศึกษาผู้ใหญ่ที่อยู่ในเมืองมีโอกาสเข้าถึงการเรี ยนรู้ได้
มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ตามชนบทที่ห่างไกล รวมไปถึงผู้ที่ด้อยโอกาสทางการเรียนรู้ต่างๆ เช่น คนพิการ
และชาวเขา การจัดให้บริการทางการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ ขาดสื่อและทรัพยากรทางการเรียนรู้ที่
ทั นสมั ย เช่น คอมพวเตอร์ แท็ บ เล็ต และระบบอินเทอร์ เน็ต รวมไปถึงนั กวิชาการ ผู้ส อน ยัง ขาด
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
14. ข้อ คิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม เกี่ยวกับการเสริมสร้างทัก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จากการศึกษาพบว่า ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนัก ศึก ษาผู้ใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญบางท่านที่ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สรุปได้ว่า 1) ด้านขอบข่ายทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรเพิ่มเติมใน
เรื่องของทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถจับประเด็นและตั้งคาถามได้ ทักษะการดารงชีวิต สามารถ
พัฒนาได้อย่างต่อเนื่องตามบริบททางสังคมที่เปลีย่ นแปลงไป ทักษะด้านคุณธรรมและจริยธรรมการใช้
ชีวิต เรียนรู้ระเบียบวินัยและมารยาททางสังคม ทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เคารพความแตกต่างของ
บุคคล เรียนรู้การอยู่ ร่วมกับผู้อื่น ยอมรับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานไปสู่การเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ควรบูรณาการทักษะหลักทั้ง 3 ทักษะเข้าด้วยกัน
โดยเกิดขึ้นไปพร้อมๆ กันในกระบวนการเรียนรู้ เช่น เนื้อหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งควรสร้างให้นักศึกษาผู้ใหญ่เกิดทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดวิพากษ์ และรู้จักวิธีการแก้ปัญหา ทาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา อาจจัดใน
รูปแบบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนแบบกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยสื่อที่ใช้
ควรมีความหลากหลายตามความเหมาะสม เช่น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และเป็นการฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ด้านเนื้อหาสาระใน
หลัก สูตร ควรศึก ษาจากหลัก สูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้สาหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ในปัจจุบัน คือ
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยศึกษาสาระที่เน้น
เรื่องทักษะการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระเกี่ยวกับทักษะการเรียนรูท้ ี่สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อความสอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4) ด้านผู้ส อน ปัจจุบันผู้สอนมีภาระงานมากเกินไป จนไม่ ส ามารถ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรลดภาระงานอื่นที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนรู้ลง หาก
ต้องการสร้างให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้มากขึ้น ผู้สอนต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้น ดังนั้นผู้สอน
ควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาให้มีความรู้รอบด้าน มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทในกระบวนการจัดการเรียนรู้มากขึ้น นักศึกษา
ผู้ใหญ่ใช้สื่อดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้ม
ว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดกระบวนการเรียนรู้จึงมี ความ
จาเป็น เพื่อให้สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
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จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 1 ด้วยการใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด มีข้อคาถามให้
ผู้เ ชี่ยวชาญตอบในประเด็ นต่ างๆ เกี่ ยวกั บ ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้ม การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการประมวลความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดจานวน 17 ท่าน ทาให้ได้แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยผู้วิจัยได้วิเ คราะห์ข้อ มูลจากข้อคาถามและคาตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ จากแบบสัมภาษณ์รอบที่ 1 เพื่อนามากาหนดเป็นแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยใช้วิธีการแบ่งแยกประเด็นเป็นรายข้อ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อคาถามและคาตอบของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
หลัก การ นโยบาย ทิ ศทาง และจุดมุ่ ง หมายเพื่อการเสริม สร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ 1) ประเด็นคาถามเรื่องหลักการ เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 จากข้อ คาถามข้อที่ สอง 2) ประเด็นคาถามเรื่องทิ ศทาง ในการเสริม สร้างทั กษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากข้อคาถามข้อที่สี่ และ 3) ประเด็นคาถามเรื่ององค์ประกอบ
เกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ในข้อคาถามข้อที่ห้า
จึงได้เป็นแนวโน้มด้านหลักการและนโยบาย
2. วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อคาถามและคาตอบของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
ความหมาย ความสาคัญ และขอบข่ายทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่
1) ประเด็นคาถามเรื่องความหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากข้อคาถามข้อที่หนึ่ง 2)
ประเด็นคาถามเรื่อ งความส าคัญ ของทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากข้อคาถามข้อที่ ส าม
และ 3) ประเด็นคาถามเรื่องขอบข่ายทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ใน
ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากข้อคาถามข้อที่สิบสี่ จึงได้เป็นแนวโน้มด้านคุณลักษณะ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อคาถามและคาตอบของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย ขั้นเริ่มเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายการเรียนรู้
รูป แบบวิธีก ารเรียนรู้ สื่อ และกิ จ กรรมการเรียนรู้ รวมถึง การวัดและการประเมิ นผลการเรียนรู้
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ ข้อคาถามข้อที่ ห ก
ข้อที่เจ็ด ข้อที่แปด ข้อที่เก้า และข้อที่สิบ จึงได้เป็นแนวโน้มด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
4. วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อคาถามและคาตอบของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อ ที่มีประเด็นเกี่ยวกับ
การสนับสนุนและส่งเสริม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ ประเด็น
คาถามเรื่องภาคีเครือข่ายและปัจจัย ในการสนับสนุนและส่งเสริม จากข้อคาถามข้อที่สิบเอ็ด และ
ข้อคาถามข้อที่สิบสอง ตามลาดับ จึงได้เป็นแนวโน้มด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
สรุปได้ว่า แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
มี ส าระส าคัญ ครอบคลุม ทั้ ง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลัก การและนโยบาย มี จ านวน 8 ข้อ 2) ด้าน
คุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีจานวน 14 ข้อ 3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
มีจานวน 30 ข้อ และ 4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีจานวน 6 ข้อ รวมทั้งหมดจานวน 58 ข้อ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ด้านหลักการและนโยบาย
1. การเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของหลักการศึกษาผู้ใหญ่ จิตวิทยาผู้ใหญ่ และสอดคล้องกับ
บริบทของการดารงชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่
2. สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีความสามารถที่โดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์
แยกแยะ การคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง
และสังคม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงาน/องค์กร ชุมชน
และครอบครัว
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ
และทั นสมั ย โดยการจัดระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์
ข้อมูล (Data Center) สาหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้
7. เพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความทันสมัย
และสามารถใช้ได้ทั นที โดยสามารถแสวงหาความรู้ในรู ป แบบของสื่อออนไลน์ผ่านเว็บ ไซต์ หรือ
แอพพลิเคชั่น (Applications) ต่างๆ
8. ส่ง เสริ ม ให้ห น่วยงาน/องค์ก รมี วิสัยทั ศน์และนโยบายที่ ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบและ
แนวทางในการส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริบท และสามารถ
นาไปใช้ได้จริง
2. ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.1 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
1. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ โดยสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และ
คิดคานวณได้
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมี
วิจารณญาณ
4. มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้โดยการลงมือ
ปฏิบัติจริง
5. มีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น
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2.2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1. มีทักษะการรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เท่า
ทันอยู่เสมอ เพื่อการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทนั ต่อเทคโนโลยี และเกิดการเรียนรูเ้ ทคนิควิทยาการ
แบบใหม่ที่ทันสมัย
2. มีทักษะในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร โดยรู้จักคิดวิเคราะห์ กลั่น กรองความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนนาข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม
3. มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้ จากสื่ออิ เล็กทรอนิก ส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ แท็ บ เล็ต หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ
4. มีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
2.3 ทักษะชีวิตและการทางาน
1. มีทักษะด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบท
ของสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
2. มี ทั ก ษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิตและ
การอยู่ร่วมกันในสังคม
3. มีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
4. มี ทั ก ษะในการเป็นผู้นาและมี ความรับ ผิดชอบ รู้จัก การเสียสละ และการท า
ประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
5. มีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้
3.1 จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู้
1. เพื่ อ สร้างองค์ความรู้เกี่ ยวกับทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กั บ นัก ศึกษา
ผู้ใหญ่
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตนเอง
ให้มีทักษะที่พึงประสงค์ของสังคมภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรีย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาผู้ ใหญ่ใ ห้ต อบสนองและทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
4. เพื่อปลูกฝังความคิด เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
5. เพื่อให้นักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการ
ดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง
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3.2 รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
1. รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ควรประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
ต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่และบริบททางสังคม
2. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม
และการทางานเป็นทีม
3. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพ
จริง การทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง
4. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิธีการเรียน
ทางไกล วิธีการเรียนแบบออนไลน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
5. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่วมมื อกัน ทั้งผู้เรียนกับ
ผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผสมผสานการจัดทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งสือ่ ต่างๆ ให้เหมาะสมในการ
เรียนรู้
3.3 ทรัพยากรการเรียนรู้
1. สื่อ ที่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นทั้ ง สื่อสิ่ ง พิม พ์สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคล สื่อ
ธรรมชาติ สื่อเชิงกิจกรรม และสื่อจากวัสดุและอุปกรณ์
2. สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อแบบทันเหตุการณ์ (Real Time) ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
สื่อเสมือนจริง และสื่อของจริง เช่น หุ่นจาลอง สถานการณ์จาลอง การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติ
จากสถานที่จริง
3. สื่ อ ที่ ใ ช้ ค วรเป็ น สื่ อ เชิ ง กิ จ กรรมการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ เสริ ม สร้า งทั ก ษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น การสาธิตฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการ และการใช้
ชุมชนเพื่อการศึกษา
4. สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น มัลติมิเดีย วีดิโอ วิกิพีเดีย
และบล็อก
5. ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media และ Social Network) ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เ น็ตในรูป แบบของการบริก ารฟรีออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก (Facebook) ยูทู ป (YouTube)
และกูเกิล (Google)
6. ใช้เครื่องมือสื่อสาร เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความ
คิ ด เห็ น ได้ทุ ก สถานที่ ทุ ก เวลา และโอกาสแบบทั น ที ทั น ใด เช่ น การสื่ อสารทางอีเ มล ( E-mail)
การสนทนา (Video Call) และการประชุมทางไกล (Video Conference)
7. พั ฒ นาแหล่ง เรียนรู้ให้มี ความน่าสนใจและทั นสมั ย โดยประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การให้บริการสืบค้นข้อมูล การบริการ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless LAN)
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3.4 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการในการ
ดารงชีวิต ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
เช่น การสาธิต กิจกรรมเชิงทดลอง การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสืบค้น เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์
คิดเชิงวิพากษ์ และการใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาเช่น การจาลองสถานการณ์ การทาโครงงาน
และการแสดงบทบาทสมมติเพื่อการแก้ปัญหา
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรมตามความสนใจ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม
5. การจัดกิ จ กรรมการเรียนรู้ที่ส่ง เสริม ให้ใช้วิธีก ารเรียนได้อย่างคล่องตัวจากการ
สัง เกต การฟั ง การคิด การพู ดคุย และการมีปฏิสั ม พันธ์กับผู้อื่น เช่น การใช้เ กมส์เพื่อการเรียนรู้
กิจกรรมนันทนาการ และนาฏการ
6. การจัดกิ จ กรรมการเรียนรู้ที่ ส่ง เสริม กิ จ กรรมเชิง บูร ณาการที่ มี สื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ น ตั ว เกื้ อ หนุ น การเรี ย นรู้ เช่ น การเรี ย นออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ( E-Learning)
โทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และการประชุมทางไกล (Video Conference)
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการปลูกฝังเรื่องจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรม
และจริยธรรมในการดารงชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เช่น กิจกรรมจิตอาสา การเข้าค่าย
ธรรมะ และการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระแบบผสมผสาน
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลายๆ ทักษะเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
1. การวัดและประเมินผลที่มี การวางแผนการวัดและประเมิ นผลที่มี ความยืดหยุ่ น
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้
2. การวัดและประเมินผลที่มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้
3. รูปแบบการวัดและประเมินผลที่ส่งเสริ มทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน เช่น การ
ประเมินด้วยตนเอง การประเมินจากการปฏิบัติการของสมาชิกกลุม่ และการประเมินผลแบบออนไลน์
4. ส่ ง เสริ ม การวั ด และประเมิ น ผลตามสภาพจริ ง จากการจั ด โครงงาน ผลงาน
นิทรรศการ และผลลัพท์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง
5. คุณค่าของการวัดและประเมินผลอยู่ที่ การเปิดเผย โดยทุกฝ่ายทั้งผู้จัด ผู้สอน และ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมินร่วมกัน เพื่อสามารถนาจุดประสงค์ของการประเมินไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
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4. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
1. การสนับสนุนและส่งเสริม โดยมีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ
เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงาน/องค์ก รต่างๆ มี ส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเป็นผู้อานวย
ความสะดวกในด้านนโยบาย ทรัพยากรการเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ และสถานที่
3. มี เ ครือ ข่ายที่ ส่งเสริม การสร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างองค์กร
ภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงกัน
ระหว่างเครือข่ายตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้
4. ทุ ก เครือ ข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้ง หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการสร้างภาคีเครือข่าย
มีการประชุม ประสานงาน และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย
5. นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กร/ผู้จัด ต้องมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
6. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
จากผลการสังเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ในรอบที่ 1 สรุปได้ว่า แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผูใ้ หญ่
มีข้อคาถามทั้งหมดจานวน 58 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักการและนโยบาย มี
จานวนทั้งหมด 8 ข้อ 2) ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีจานวนทั้งหมด 14 ข้อ
ประกอบด้วย 3 ทักษะหลัก ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีจานวน 5 ข้อ ทักษะสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยี มีจานวน 4 ข้อ และทักษะชีวิตและการทางาน มีจานวน 5 ข้อ 3) ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีจานวนทั้งหมด 30 ข้อ ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ 5 หัวข้อ ได้แก่ จุดมุ่งหมายของ
การจัดการเรียนรู้ มีจานวน 5 ข้อ รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ มีจานวน 5 ข้อทรัพยากรการเรียนรู้ มี
จานวน 7 ข้อ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจานวน 8 ข้อ และการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มี
จานวน 5 ข้อ และ 4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม มีจานวนทั้งหมด 6 ข้อ
ดังนั้น ผลการศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 นี้
ผู้วิจัยได้นาข้อสรุปมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่ 2 ด้วยแบบสอบถาม
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ในรูป ของระดับความเหมาะสมเกี่ยวกั บแนวโน้มการเสริมสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาในรอบที่ 2 ต่อไป
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ตอนที่ 1.2.3 ผลการพิจารณาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2
การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสอบถามแบบประมาณค่า
5 ระดับ (Rating Scale) ในรอบที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผเู้ ชี่ยวชาญได้พิจารณาว่า ข้อความในแต่ละ
ข้อมีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ มากน้อยเพียงใด ในรูปของระดับความเหมาะสมที่จะกาหนดเป็นแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยผู้วิจัยได้รับแบบสอบถาม
ทั้งหมดกลับคืนมาจากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งหมด 17 ท่าน และนาคาตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 2 มา
วิเ คราะห์ห าค่ามั ธยฐาน และค่าพิ สัยระหว่างควอไทล์ของข้อความในแต่ล ะข้อ โดยใช้โ ปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูป IBM SPSS Statistics Version 21 ในการวิเคราะห์หาค่าสถิติ
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เ ชี่ยวชาญเกี่ ยวกับ
แนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ใ นรอบที่ 2
มีสาระสาคัญครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการและนโยบาย ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 7

ค่ า มั ธ ยฐาน และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 ด้านหลักการและนโยบาย
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน
(Median)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

4.00

1.00

5.00

0.00

5.00

0.50

4.00

1.00

ด้านหลักการและนโยบาย
1. การเรี ย นรู้ อยู่ บ นพื้ นฐานของหลั ก การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ จิ ต วิ ท ยาผู้ ใ หญ่ และ
สอดคล้องกับบริบทของการดารงชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่
2. สร้ างความตระหนั กให้ เ ห็ นถึ ง ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ
ส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่ ง เสริ มการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองเพื่อเป็น
เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีความสามารถที่โดดเด่นด้านการคิด
วิเคราะห์ แยกแยะ การคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็น
ทีม และมีภูมิคุ้มกันในตนเองและสังคม
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ตารางที่ 7

ค่ า มั ธ ยฐาน และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 ด้านหลักการและนโยบาย (ต่อ)

(Median)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้ทุกภาค
ส่ วนมี ส่ วนร่ วมในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และจั ด กระบวนการเรีย นรู้ร่ วมกัน
ทั้งในระดับหน่วยงาน/องค์กร ชุมชน และครอบครัว

5.00

0.50

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศให้
มีคุณภาพและทันสมัย โดยการจัดระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้
ในแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) สาหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้

5.00

1.00

7. เพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความ
ทันสมัยและสามารถใช้ได้ทันที โดยสามารถแสวงหาความรู้ในรูปแบบของสื่ อ
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น (Applications) ต่างๆ

5.00

1.00

8. ส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรมีวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบ
และแนวทางในการส่ ง เสริ ม การสร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ที่สอดคล้องกับบริบท และสามารถนาไปใช้ได้จริง

5.00

1.00

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในรอบที่ 2
ด้านหลักการและนโยบาย สรุปได้ดังนี้
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นัก ศึ ก ษาผู้ใหญ่ ที่ มี ค่ า ตั้ ง แต่ (Median = 4.00-5.00) โดยแนวโน้ม การ
เสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ด้านหลัก การและนโยบาย
ที่มีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน 6 ข้อ ได้แก่ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ส่ง เสริม และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการ
ส่ง เสริม สนับ สนุน และจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ ง ในระดับหน่วยงาน/องค์ก ร ชุม ชน และ
ครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ
และทั นสมั ย โดยการจัดระบบคอมพิว เตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์
ข้อมูล (Data Center) สาหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการ
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เรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความทันสมัยและสามารถใช้ได้ทันที โดยสามารถแสวงหาความรู้ในรูปแบบของ
สื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น (Applications) ต่างๆ และส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรมี
วิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริบ ท และสามารถน าไปใช้ ไ ด้ จ ริ ง ด้ า นหลั ก การและนโยบาย
ที่มีค่ามัธยฐาน (Median = 4.00) มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ การเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของหลักการศึกษา
ผู้ใหญ่ จิตวิทยาผู้ใหญ่ และสอดคล้องกับบริบทของการดารงชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่และส่งเสริมและ
สนับ สนุนให้นักศึก ษาผู้ใหญ่มี ความสามารถที่ โ ดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การคิดเชิง
วิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีมและมีภูมิคุ้มกันในตนเองและสังคม
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านหลักการและนโยบาย พบว่า จากข้อ
คาถามทั้งหมดจานวน 8 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R.= 0.00-1.50) ซึ่งไม่มีข้อใดที่มีค่า
พิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.50 กล่าวคือ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50
แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน
ตารางที่ 8

ค่ า มั ธ ยฐาน และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 ด้านคุณลักษะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน
(Median)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.50

ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
1. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ โดยสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน
และคิดคานวณได้
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา
อย่างมีวิจารณญาณ
4. มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้โดยการ
ลงมือปฏิบัติจริง
5. มีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น
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ตารางที่ 8

ค่ า มั ธ ยฐาน และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 ด้านคุณลักษะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)

(Median)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

1. มีทักษะการรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ให้ เ ท่ าทั นอยู่ เ สมอ เพื่ อการปรั บ ตั วและพั ฒ นาตนเองให้ ทั นต่ อเทคโนโลยี
และเกิดการเรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย

5.00

1.00

2. มีทักษะในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อ สาร โดยรู้ จั ก คิ ด วิ เ คราะห์ กลั่ น กรองความรู้ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
ก่อนนาข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.00

1.00

3. มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือใน
การเรี ย นรู้ ไ ด้ จ ากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นเว็ บไซต์
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book) หรือแอพพลิเคชั่ น
ต่างๆ

4.00

1.00

4. มีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดประโยชน์ในการเรีย นรู้ทั้ง
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม

5.00

1.00

1. มีทักษะด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับ
บริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

5.00

0.50

2. มีทักษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการสร้างความสั มพั นธ์
ระหว่ างบุ ค คล การเรี ย นรู้ ข้ ามวั ฒ นธรรม การรู้ ร ะเบี ย บวิ นัย คุ ณธรรมและ
จริยธรรมในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

5.00

1.00

3. มีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง

5.00

1.00

4. มีทักษะในการเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ และการทา
ประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน

4.00

1.00

5. มีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

4.00

2.00

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

ทักษะชีวิตและการทางาน
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จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในรอบที่ 2
ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึกษาผู้ใหญ่ มี ค่าตั้ง แต่ (Median = 4.00-5.00) โดยด้านคุณลักษณะ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะหลัก 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และทักษะชี วิตและการทางาน รวมทั้งหมด
จานวน 14 ข้อ ดังนี้
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีจานวน 5 ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่ามัธยฐาน (Median= 5.00)
ได้แก่ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิต มีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ โดย
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคานวณได้ มีทัก ษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และ
เรียนรู้วิธีก ารแก้ ปัญ หาอย่างมี วิจ ารณญาณ มี ทั ก ษะความคิดริเ ริ่ม สร้างสรรค์ที่ นาไปสู่ก ารสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได้โดยการลงมือปฏิบัติจริง และมีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น
ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี มี จ านวน 4 ข้ อ พบว่ า มี ค่ า มั ธ ยฐานตั้ง แต่
(Median = 4.00-5.00) โดยข้อที่มีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน 3 ข้อ ได้แก่ มีทักษะการรู้
ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เท่าทันอยู่เสมอ เพื่อการปรับตัวและ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี และเกิดการเรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย มีทักษะใน
การใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรู้จักคิดวิเคราะห์
กลั่นกรองความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนนาข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีเจตคติที่ดี
ในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ส่วนข้อที่มีค่ามัธยฐาน
(Median = 4.00) มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่ มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศมา
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ
ทักษะชีวิตและการทางาน มีจานวน 5 ข้อ พบว่า มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ (Median= 4.00-5.00)
โดยข้ อ ที่ มี ค่ า มั ธ ยฐาน (Median = 5.00) มี จ านวน 3 ข้ อ ได้ แ ก่ มี ทั ก ษะด้ า นความยื ด หยุ่นและ
ความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่ มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้ มีทักษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการอยู่
ร่วมกันในสังคม และมีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่ามัธยฐาน (Median = 4.00) มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ มี
ทักษะในการเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ และการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่
หวังผลตอบแทน และมีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
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ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ด้านคุณลัก ษณะทั ก ษะการเรียนรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 พบว่า จากข้อคาถามทั้งหมดจานวน 14 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่
(I.R.
= 0.50-2.00) ซึ่ง มี ข้อ คาถามจานวน 1 ข้อ ที่ มี ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.50 ในส่วนของ
ทั ก ษะชีวิตและการท างาน ได้แก่ มี ทั ก ษะการเพิ่ม ผลผลิตและความรับ ผิดชอบในการปฏิบัติงาน
มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 2.00) กล่าวคือ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.50 แสดงว่า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ ไม่สอดคล้องกัน
ตารางที่ 9

ค่ า มั ธ ยฐาน และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้

(Median)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

1. เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ให้ กั บ
นักศึกษาผู้ใหญ่

5.00

1.00

2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และ
พั ฒ นาตนเองให้ มี ทั ก ษะที่ พึ ง ประสงค์ ข องสั ง คมภายใต้ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศ

5.00

1.00

3. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่ให้ตอบสนองและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

5.00

0.00

4. เพื่อปลูกฝังความคิด เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ของนักศึกษาผู้ใหญ่

5.00

0.50

5. เพื่อให้นักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ใน
การดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง

5.00

1.00

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
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ค่ า มั ธ ยฐาน และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)

(Median)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

1. รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ควรประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกั บ
ความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่และบริบททางสังคม

5.00

1.00

2. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ
กลุ่ม และการทางานเป็นทีม

5.00

1.00

3. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จาก
สภาพจริง การทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง

5.00

1.00

4. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิธีการ
เรี ย นทางไกล วิ ธีการเรี ย นแบบออนไลน์ จากสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ผ่ านเว็ บ ไซต์
และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

5.00

1.00

5. ส่ ง เสริ ม รู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ใ นลั ก ษณะที่ เ น้ น ความร่ ว มมื อ กั น
ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผสมผสานการจัดทรัพยากรการเรียนรู้แ ละ
แหล่งสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้

5.00

1.00

1. สื่อที่ใช้ในการจัด การเรีย นรู้ค วรเป็ นทั้ งสื่ อสิ่งพิ มพ์ สื่ อเทคโนโลยี สื่อบุคคล
สื่อธรรมชาติ สื่อเชิงกิจกรรม และสื่อจากวัสดุและอุปกรณ์

5.00

0.00

2. สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อแบบทันเหตุการณ์ (Real Time) ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์
ปั จจุ บั น สื่ อเสมื อนจริ ง และสื่ อของจริ ง เช่ น หุ่ นจาลอง สถานการณ์ จาลอง
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง

5.00

1.00

3. สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อเชิงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อเสริมสร้างทักษะและ
ประสบการณ์ การเรี ย นรู้ อย่ างสร้ างสรรค์ เช่ น การสาธิ ต ฝึ กปฏิ บั ติ การจั ด
นิทรรศการ และการใช้ชุมชนเพื่อการศึกษา

5.00

0.50

4. สื่ อ ที่ ใ ช้ ค วรเป็ น สื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิ กส์ (E-Book) และแอพพลิเคชั่ น
ต่างๆ เช่น มัลติมิเดีย วีดิโอ วิกิพีเดีย และบล็อก

5.00

1.00

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้

ทรัพยากรการเรียนรู้
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ค่ า มั ธ ยฐาน และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)

(Median)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

5. ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media และ Social Network) ผ่ า นระบบ
เครื อข่ ายอิ นเทอร์ เ น็ ต ในรู ป แบบของการบริ ก ารฟรี อ อนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ ก
(Facebook) ยูทูป (YouTube) และกูเกิล (Google)

5.00

1.00

6. ใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดง
ความคิดเห็นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และโอกาสแบบทันทีทันใด เช่น การสื่อสาร
ทางอีเมล (E-mail) การสนทนา (Video Call) และการประชุมทางไกล (Video
Conference)

5.00

1.00

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจและทันสมัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การให้บริการสืบค้น
ข้ อมู ล การบริ การเครื อข่ายอิ นเทอร์เน็ ต และระบบอิ นเทอร์เ น็ ตแบบไร้สาย
(Wireless LAN)

5.00

0.00

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการใน
การดารงชีวิต ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้จริง

5.00

1.00

2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากสถานการณ์
จริง เช่น การสาธิต กิจกรรมเชิงทดลอง การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติใน
สถานที่จริง

5.00

1.00

3. การจัดกิจกรรมการเรี ย นรู้ที่ ส่ งเสริมการเรีย นรู้ แบบสืบ ค้ น เพื่อฝึกการคิ ด
วิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ และการใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาเช่น
การ
จาลองสถานการณ์ การท าโครงงาน และการแสดงบทบาทสมมติ เ พื่ อ การ
แก้ปัญหา

5.00

1.00

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรมตามความสนใจ และกิจกรรม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ
กลุ่ม และการทางานเป็นทีม

5.00

1.00

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ใช้วิธีการเรียนได้อย่างคล่องตัวจากการ
สังเกต การฟัง การคิด การพูดคุย และการมีปฏิสัมพั นธ์กับผู้ อื่น เช่น การใช้
เกมส์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และ นาฏการ

4.00

1.00

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ค่ า มั ธ ยฐาน และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ต่อ)

(Median)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็ นตั วเกื้ อหนุ นการเรี ย นรู้ เช่ น การเรี ย นออนไลน์ ผ่ านเว็ บ ไซต์
(E-Learning) โทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และการประชุมทางไกล
(Video Conference)
7. การจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส่ ง เสริ มการปลู กฝั ง เรื่ องจิ ต ส านึ กสาธารณะ
คุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เช่น
กิจกรรมจิตอาสา การเข้าค่ายธรรมะ และการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
8. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ บู ร ณาการและเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาสาระแบบ
ผสมผสานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลายๆ ทักษะเข้าด้วยกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้

4.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

1. การวั ด และประเมิ น ผลที่ มี ก ารวางแผนการวั ด และประเมิ น ผลที่ มี ค วาม
ยืดหยุ่นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้
2. การวัดและประเมินผลที่มีการติดตามประเมินผลอย่างต่ อเนื่ องหลัง การจั ด
กิจกรรมการเรียนรู้
3. รูปแบบการวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน เช่น
การประเมิ น ด้ ว ยตนเอง การประเมิ น จากการปฏิ บั ติ ก ารของสมาชิ กกลุ่ ม
และการประเมินผลแบบออนไลน์
4. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จากการจัดโครงงาน ผลงาน
นิทรรศการ และผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง
5. คุณค่าของการวัดและประเมินผลอยู่ที่การเปิดเผย โดยทุกฝ่ายทั้งผู้จัด ผู้สอน
และผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งแบบประเมิ น ร่ ว มกั น เพื่ อ สามารถน า
จุดประสงค์ของการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง

5.00

1.00

5.00

1.00

4.00

1.00

5.00

1.00

4.00

1.00

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในรอบที่ 2
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
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ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้ มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ มี ค่ า ตั้ ง แต่ (Median = 4.00-5.00) โดยด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วยหัวข้อทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่ จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ การจั ดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมดจานวน 30 ข้อ ดังนี้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ มีจานวน 5 ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่ามัธยฐาน (Median =
5.00) ได้แก่ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกีย่ วกับทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อ
ส่ง เสริม ให้นักศึก ษาผู้ใหญ่มี ทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒ นาตนเองให้มี ทั กษะที่พึง
ประสงค์ของสังคมภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่
ให้ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพื่อปลูกฝังความคิด เจตคติ และค่านิยมที่ดี
ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่ และเพื่อให้นักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ มีจานวน 5 ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00)
ได้แก่ รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ควรประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของ
นักศึกษาผู้ใหญ่และบริบททางสังคม ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนด้วยตนเอง การ
เรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้จากสภาพจริง การทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิธีการเรียนทางไกล วิธีการเรียนแบบออนไลน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
เว็บไซต์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้ในลัก ษณะที่เน้นความร่วมมื อกั น ทั้ ง ผู้เ รียนกั บผู้เ รียน ผู้เ รียนกั บ ผู้ส อน ผสมผสานการจัด
ทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้
ทรัพยากรการเรียนรู้ มีจานวน 7 ข้อ พบว่า ทุกข้อมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) ได้แก่
สื่อที่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นทั้ง สื่อสิ่งพิม พ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อเชิง
กิจกรรม และสื่อจากวัสดุและอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อแบบทันเหตุการณ์ (Real Time) ที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ปัจจุบัน สื่อเสมือนจริง และสื่ อของจริง เช่น หุ่นจาลอง สถานการณ์จาลอง การศึกษาดู
งาน และการฝึก ปฏิ บัติ จ ากสถานที่ จ ริง สื่ อที่ ใ ช้ ค วรเป็น สื่อเชิ ง กิ จ กรรมการฝึก ปฏิ บัติ จ ริง เพื่อ
เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น การสาธิตฝึกปฏิบัติ สื่อที่ใช้ควร
เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(E-Book) และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น มัลติมิเดีย วีดิโอ วิกิพีเดีย และบล็อก ใช้สื่อสังคมออนไลน์
(Social Media และ Social Network) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการบริการฟรี
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก (Facebook) ยูทูป (YouTube) และกูเกิล (Google) ใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อ
สร้างปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้ทุกสถานที่ ทุก เวลา และโอกาส
แบบทั นที ทั นใด เช่น การสื่อ สารทางอีเ มล (E-mail) การสนทนา (Video Call) และการประชุม
ทางไกล (Video Conference) และพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วามน่ า สนใจและทั น สมั ย โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การให้บริการ
สืบค้นข้อมูล การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless LAN)
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การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจานวน 8 ข้อ พบว่า มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ (Median= 4.00-5.00)
โดยข้อที่มีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน 6 ข้อ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและความต้องการในการดารงชีวิต ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้
ได้จริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การ
สาธิต กิจกรรมเชิงทดลอง การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสืบค้น เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ และการใช้วิจารณญาณในการ
แก้ปัญหา เช่น การจาลองสถานการณ์ การทาโครงงาน และการแสดงบทบาทสมมติเพื่อการแก้ปญ
ั หา
การจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่สง่ เสริมกิจกรรมตามความสนใจ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมการปลูกฝังเรื่องจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต การเห็น
คุณค่าของตนเองและผู้อื่น เช่น กิจกรรมจิตอาสา การเข้าค่ายธรรมะ และการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ บูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระแบบผสมผสานทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลายๆ ทักษะเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และข้อที่มีค่ามัธยฐาน
(Median = 4.00) มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สง่ เสริมให้ใช้วิธีการเรียนได้อย่าง
คล่องตัวจากการสังเกต การฟัง การคิด การพูดคุย และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การใช้เกมส์เพือ่
การเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และนาฏการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรมเชิง
บูรณาการที่มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ผ่านเว็ บไซต์
โทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจานวน 5 ข้อ พบว่า มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ (Median =
4.00-5.00) โดยข้อที่มีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน 3 ข้อ ได้แก่ การวัดและประเมินผลทีม่ ี
การวางแผนการวัดและประเมินผลที่มีความยืดหยุ่นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผลที่มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริม
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัดโครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพท์ที่ได้จาก
การปฏิบัติงานจริง ส่วนข้อที่มี ค่ามัธยฐาน (Median = 4.00) มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ รูปแบบการวัด
และประเมินผลที่ส่งเสริมทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน เช่น การประเมินด้วยตนเอง การประเมินจาก
การปฏิ บั ติก ารของสมาชิ ก กลุ่ม และการประเมิ นผลแบบออนไลน์ และคุ ณ ค่ า ของการวัดและ
ประเมินผลอยู่ที่การเปิดเผย โดยทุกฝ่ายทั้งผู้จัด ผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมิน
ร่วมกัน เพื่อสามารถนาจุดประสงค์ของการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
พบว่า จากข้อคาถามทั้งหมดจานวน 30 ข้อ มีคา่ พิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R. = 0.00-1.00) ซึ่งไม่
มีข้อใดที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.50 กล่าวคือ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.50 แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน

160
ตารางที่ 10

ค่ า มั ธ ยฐาน และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ข องแนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 2 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม

(Median)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

1. การสนั บ สนุ นและส่ ง เสริ ม โดยมี การจั ด ตั้ ง ภาคี เ ครือข่ ายจากหน่ วยงาน/
องค์กรต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

5.00

1.00

2. หน่วยงาน/องค์ กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัด การเรีย นรู้ร่ วมกั น โดยเป็นผู้
อานวยความสะดวกในด้านนโยบาย ทรัพยากรการเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ
และสถานที่
3. มี เ ครื อข่ ายที่ ส่ ง เสริมการสร้างทักษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ระหว่ าง
องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงกันระหว่างเครือข่ายตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้
4. ทุ กเครื อข่ ายมี ส่ วนร่ วมในการจั ดกระบวนการเรีย นรู้ทั้ ง หน่ วยงานภาครัฐ
องค์ ก รเอกชน องค์ ก รชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง และระบบเครื อ ข่ า ย
อิ น เทอร์ เ น็ ต โดยการสร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ย มี ก ารประชุ ม ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย
5. นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กร/ผู้จัด ต้องมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้
6. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5.00

1.00

5.00

1.00

4.00

1.00

5.00

1.50

5.00

1.00

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม

จากตารางที่ 10 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ในรอบที่ 2 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม สรุปได้ดังนี้
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ที่มีค่าตั้งแต่ (Median = 4.00-5.00) โดยด้านการสนับสนุน
และส่งเสริม ที่มีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน 5 ข้อ ได้แก่ การสนับสนุนและส่งเสริม โดยมี
การจัดตั้งภาคีเครือข่ายจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่ างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในด้านนโยบาย ทรัพยากรการเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ มีเครือข่ายที่ส่งเสริม
การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และ
เครือ ข่ายผู้ปกครอง โดยมี ก ารประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงกันระหว่างเครือข่ายตลอดกระบวนการ
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จัดการเรียนรู้ นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กร/ผู้จัด ต้องมีความสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ และผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริม
การสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ที่มีค่ามัธยฐาน (Median =
4.00) มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่ ทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการสร้างภาคี
เครือข่าย มีการประชุม ประสานงาน และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม พบว่า จาก
ข้อคาถามทั้งหมดจานวน 6 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R. = 1.00-1.50) ซึ่งไม่มีข้อใดที่มี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.50 กล่าวคือ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50
แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้นาผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสร้างเป็น
แบบสอบถามรอบที่ 3 ซึ่งเป็นแบบสอบถามชุดเดียวกับรอบที่ 2 ในลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีการแสดงตาแหน่งของค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอ
ไทล์ และคาตอบของผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลและของกลุ่มจากผลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2
เพื่อเป็นการพิจารณาทบทวนคาตอบของตนเองอีกครั้ง
ตอนที่ 1.2.4 ผลการพิจารณาฉันทามติข องผู้เชี่ย วชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถาม
ในรอบที่ 3
ผลการวิเคราะห์ข้อ มูลเกี่ยวกับแนวโน้ม การเสริมสร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้ พิ จ ารณาทบทวนค าตอบของตนเองอีก ครั้ง จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 โดยการ
เปรียบเทียบคาตอบของตนเองกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด ในรูปของ
ระดับ ความเหมาะสมที่ จ ะก าหนดเป็นแนวโน้ม การเสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ และนาคาตอบของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 3 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าฐาน
นิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ส าเร็จ รูป IBM SPSS Statistics Version 21 ในการวิ เ คราะห์ ห าค่าสถิติ
จากนั้นนาผลการวิเ คราะห์ข้อ มู ล มาพิจ ารณาฉั นทามติ ของกลุ่ม ผู้เ ชี่ย วชาญ โดยมี เ กณฑ์ ในการ
พิจ ารณาตรวจสอบการได้ฉันทามติ คือ แนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จะได้รับฉันทามติของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญก็ต่อเมื่อข้อความนั้นมีค่ามัธยฐานไม่ต่า
กว่า 3.50 ค่าสัม บูร ณ์ของผลต่างระหว่างค่ามั ธ ยฐานและค่ าฐานนิ ยมไม่ เ กิ น 1.00 และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 (Helmer and Dalkey, 1963 อ้างถึงใน เทวิล ศรีรองเมือง, 2551)
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ผลการวิเ คราะห์ข้อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เ ชี่ยวชาญเกี่ ยวกับ
แนวโน้ ม การเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการเรีย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ใ นรอบที่ 3
มีสาระสาคัญครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักการและนโยบาย ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และด้านการสนับสนุนและส่งเสริม โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 11 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 ด้านหลัก การและ
นโยบาย
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ค่าสัมบูรณ์
ฐาน
ของผลต่าง
นิยม
ระหว่าง
(Median) (Mode) (|Mdn-Mo|)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

ด้านหลักการและนโยบาย
1. การเรี ย นรู้ อยู่ บ นพื้ นฐานของหลั ก การศึ กษาผู้ ใ หญ่
จิตวิทยาผู้ใหญ่ และสอดคล้องกับบริบทของการดารงชีวิต
ของนักศึกษาผู้ใหญ่

4.00

4.00

0.00

1.00

2. สร้ างความตระหนั กให้ เ ห็ นถึ ง ความส าคั ญ ของการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

5.00

5.00

0.00

0.00

3. ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่ง การเรียนรู้แ ละการเรี ย นรู้
ด้ วยตนเองเพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในการแสวงหาความรู้ ไ ด้
อย่างต่อเนื่อง

5.00

5.00

0.00

0.00

4. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ผู้ ใ ห ญ่ มี
ความสามารถที่ โดดเด่ นด้ านการคิด วิ เคราะห์ แยกแยะ
การคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางาน
เป็นทีม และมีภูมิคุ้มกันในตนเองและสังคม

4.00

4.00

0.00

1.00

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในระดับ
หน่วยงาน/องค์กร ชุมชน และครอบครัว

5.00

5.00

0.00

0.50
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ตารางที่ 11 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 ด้านหลัก การและ
นโยบาย (ต่อ)
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ค่าสัมบูรณ์
ฐาน
ของผลต่าง
นิยม
ระหว่าง
(Median) (Mode) (|Mdn-Mo|)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

6. ส่งเสริมและสนับสนุ นให้พั ฒ นาแหล่งเรีย นรู้ สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและทันสมัย โดยการ
จัดระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ในแหล่ง
เรี ย นรู้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล (Data Center) ส าหรั บ ใช้ ใ น
การศึกษาเรียนรู้

5.00

5.00

0.00

1.00

7. เพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการเรียนรู้
ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความทันสมัยและสามารถใช้ได้ทันที โดย
สามารถแสวงหาความรู้ใ นรูปแบบของสื่ อออนไลน์ ผ่ าน
เว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น (Applications) ต่างๆ

5.00

5.00

0.00

1.00

8. ส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรมีวิสัยทัศน์และนโยบายที่
ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริบท
และสามารถนาไปใช้ได้จริง

5.00

5.00

0.00

1.00

จากตารางที่ 11 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ในรอบที่ 3 ด้านหลักการและนโยบาย สรุปได้ดังนี้
ค่ามัธยฐานจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ พบว่า มี ค่ามั ธยฐานตั้ง แต่ (Median = 4.00-5.00) โดย
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านหลักการและ
นโยบาย ในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด
โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน 6 ข้อ ได้แก่ สร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการเป็นบุคคล
แห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็ นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
ส่ง เสริม และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการ
ส่ง เสริม สนับ สนุน และจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ ง ในระดับหน่วยงาน/องค์ก ร ชุม ชน และ
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ครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนให้ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ
และทั นสมั ย โดยการจัดระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์
ข้อมูล (Data Center) สาหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการ
เรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความทันสมัยและสามารถใช้ได้ทันที โดยสามารถแสวงหาความรู้ในรูปแบบของ
สื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น (Applications) ต่างๆ และส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรมี
วิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริบท และสามารถนาไปใช้ได้จริง ส่วนภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญ
มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า เป็ น ข้ อ ความที่ เ หมาะสมในระดั บ มาก โดยมี ค่ า มั ธ ยฐาน (Median = 4.00)
มี จ านวน 2 ข้ อ ได้ แ ก่ การเรี ยนรู้อยู่ บ นพื้น ฐานของหลัก การศึ ก ษาผู้ใ หญ่ จิ ต วิ ท ยาผู้ ใหญ่ และ
สอดคล้องกั บบริบทของการดารงชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่ และส่งเสริม และสนับ สนุนให้นักศึกษา
ผู้ใหญ่มีความสามารถที่โ ดดเด่นด้านการคิดวิเ คราะห์ แยกแยะ การคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิด
สร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม และมีภูมิคุ้มกันในตนเองและสังคม
ค่าฐานนิยมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ใ หญ่ พบว่ า มี ค่ า ฐานนิ ย มตั้ ง แต่ (Mode = 4.00-5.00) โดย
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านหลักการและ
นโยบาย ที่ มี ค่ า ฐานนิ ย ม (Mode = 5.00) มี จ านวน 6 ข้ อ ได้ แ ก่ สร้ า งความตระหนัก ให้เ ห็นถึง
ความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้ อย่าง
ต่อเนื่อง 5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงาน/องค์กร ชุมชน
และครอบครัว ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและ เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพ
และทั นสมั ย โดยการจัดระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์
ข้อมูล (Data Center) สาหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการ
เรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความทันสมัยและสามารถใช้ได้ทันที โดยสามารถแสวงหาความรู้ในรูปแบบของ
สื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่น (Applications) ต่างๆ และส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรมี
วิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริบท และสามารถนาไปใช้ได้จริง ส่วนด้านหลักการและนโยบาย ที่มี
ฐานนิยมมี ค่าฐานนิยม (Mode = 4.00) มี จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ การเรียนรู้อยู่บ นพื้นฐานของหลัก
การศึกษาผู้ใหญ่ จิตวิทยาผู้ใหญ่ และสอดคล้องกับบริบทของการดารงชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่ และ
เน้นการส่งเสริม และสนับสนุนให้นัก ศึกษาผู้ใหญ่มี ความสามารถที่ โดดเด่นด้าน การคิดวิเ คราะห์
แยกแยะ การคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง
และสังคม
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม ด้านหลักการและนโยบาย พบว่า
จากข้อ คาถามทั้ ง หมดจ านวน 8 ข้อ มี ค่าสัม บูร ณ์ของผลต่างระหว่างค่ามั ธยฐานและค่าฐานิ ย ม
ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 0.00)
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ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านหลักการและนโยบาย พบว่า
จากข้อคาถามทั้งหมดจานวน 8 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R. = 0.00-1.00) ซึ่งไม่มีข้อใดที่
มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.50 กล่าวคือ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่าหรือเท่ ากั บ
1.50 แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านหลักการและนโยบาย ที่ได้รับการพิจารณาผลการ
ได้ฉันทามติจ ากกลุ่มผู้เ ชี่ยวชาญ คือ มี ค่ามั ธยฐานไม่ ต่ากว่า 3.50 ค่าสัม บูร ณ์ของผลต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ดังนี้
ค่ามั ธยฐานในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมี ความคิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2,3,5,6,7 และ 8 ส่วน
ค่ามัธยฐานในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมาก
โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 4.00) มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 และ 4 อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผล
การได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ค่าสัม บูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามั ธยฐานและค่าฐานนิยม จากข้อคาถามทั้งหมดจานวน
8 ข้ อ มี ค่ า สั ม บู ร ณ์ ข องผลต่ า งระหว่ า งค่ า มั ธ ยฐานและค่ า ฐานิ ย ม ในภาพรวมทุ ก ข้ อ เท่ า กั บ
(|Mdn-Mo| = 0.00) อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผลการได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากข้อคาถามทั้งหมดจานวน 8 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่
(I.R. = 0.00-1.00) โดยข้อที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 0.00) มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2 และ
3 ข้ อ ที่ มี ค่ า พิ สัยระหว่ างควอไทล์ (I.R. = 0.50) มี จ านวน 1 ข้ อ ได้ แ ก่ ข้ อ 5 และข้ อ ที่ มี ค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ (I.R. = 1.00) มีจานวน 5 ข้อ ได้แก่ข้อ 1,4,6,7 และ 8 แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน และอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผลการได้ฉันทามติจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ

ตารางที่ 12 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 ด้านคุณลักษณะทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ค่าสัมบูรณ์
ฐาน
ของผลต่าง
นิยม
ระหว่าง
(Median) (Mode) (|Mdn-Mo|)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
1. มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียน มีความ
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

5.00

5.00

0.00

1.00

2. มี ทั ก ษะความสามารถพื้ น ฐานในการเรี ย นรู้ โดย
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคานวณได้

5.00

5.00

0.00

1.00

3. มี ทั กษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ และ
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4. มี ทั กษะความคิ ด ริ เ ริ่ มสร้ างสรรค์ ที่ นาไปสู่ การสร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ได้โดยการลงมือปฏิบัติจริง

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

1.00

5. มีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น

5.00

5.00

0.00

1.00

1. มี ทั ก ษะการรู้ ด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้เ ท่าทั นอยู่ เ สมอ เพื่ อการ
ปรั บ ตั วและพัฒ นาตนเองให้ ทั นต่อเทคโนโลยี และเกิด
การเรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย

5.00

5.00

0.00

1.00

2. มี ทั ก ษะในการใช้ แ ละจั ด การสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยรู้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนนา
ข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

5.00

5.00

0.00

1.00

3. มี ทั ก ษะในการประยุ ก ต์ ใ ช้ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการเรี ย นรู้ ไ ด้ จ ากสื่ อ
อิ เ ล็ กท ร อนิ กส์ ใ นรู ป แบ บออนไล น์ ผ่ านเ ว็ บ ไซต์
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ

4.00

4.00

0.00

1.00

4. มีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่ถูกต้ อง
และเหมาะสม เกิ ด ประโยชน์ ใ นการเรี ย นรู้ ทั้ ง ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

5.00

5.00

0.00

1.00

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
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ตารางที่ 12 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 ด้านคุณลักษณะทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ต่อ)
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ค่าสัมบูรณ์
ฐาน
ของผลต่าง
นิยม
ระหว่าง
(Median) (Mode) (|Mdn-Mo|)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

ทักษะชีวิตและการทางาน
1. มี ทั ก ษะด้ า นค วามยื ด ห ยุ่ นแ ละ ค วามส า ม าร ถ
ในการปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คมและ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
2. มีทักษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดย
การสร้ างความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ างบุ ค คล การเรี ย นรู้ ข้ า ม
วัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมใน
การใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. มีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองในการเรี ย นรู้
อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. มีทักษะในการเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ รู้จักการ
เสี ย สละ และการท าประโยชน์ เ พื่ อ ผู้ อื่ น โดยไม่ ห วั ง
ผลตอบแทน
5. มี ทั กษะการเพิ่ มผลผลิ ต และความรั บ ผิ ด ชอบในการ
ปฏิบัติงาน

5.00

5.00

0.00

0.50

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

1.00

4.00

4.00

0.00

1.00

4.00

4.00

0.00

1.00

จากตารางที่ 12 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ในรอบที่ 3 ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สรุปได้ดังนี้
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า
มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ (Median = 4.00-5.00) ค่าฐานนิยมตั้งแต่ (Mode = 4.00-5.00) ค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 0.00) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ตั้ง แต่ (I.R. = 0.50-1.00) โดยด้านคุณลัก ษณะทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วยทักษะหลัก 3 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและการทางาน รวมทั้งหมดจานวน 14 ข้อ ดังนี้
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ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีจานวน 5 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) ค่าฐานนิยม
ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (Mode = 5.00) ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม
ในภาพรวมทุ ก ข้อ เท่ ากั บ (|Mdn-Mo| = 0.00) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เ ท่ ากั บ (I.R. = 1.00)
ได้แก่ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวิต มีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ โดย
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคานวณได้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และ
เรียนรู้วิธีก ารแก้ ปัญ หาอย่างมี วิจ ารณญาณ มี ทั ก ษะความคิดริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ที่ นาไปสู่ก ารสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได้โดยการลงมือปฏิบัติจริง และมีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น
ทั ก ษะด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี มี จ านวน 4 ข้ อ พบว่ า มี ค่ า มั ธ ยฐานตั้ง แต่
(Median = 4.00-5.00) และค่าฐานนิยมตั้งแต่ (Mode = 4.00-5.00) ในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญ
มีความคิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) และ
ค่าฐานนิยมเท่ ากั บ (Mode = 5.00) มี จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ มี ทั ก ษะการรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เท่าทันอยู่เสมอ เพื่อการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
เทคโนโลยี และเกิ ดการเรียนรู้เทคนิควิท ยาการแบบใหม่ ที่ทั นสมัย มี ทั ก ษะในการใช้และจัดการ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรู้จกั คิดวิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่าง
มีวิจารณญาณ ก่อนนาข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการ
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สารไปในทางที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม
เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม ส่วนภาพรวมรายข้อ ที่ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นว่าเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐาน (Median= 4.00) และค่าฐาน
นิยม (Mode = 4.00) มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่ มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต หนังสืออิเล็ก ทรอนิกส์ (E-Book) หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ มีค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 0.00) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
เท่ากับ (I.R. = 1.00)
ทักษะชีวิตและการทางาน มีจานวน 5 ข้อ พบว่า มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ (Median= 4.00-5.00)
และค่าฐานนิยมตั้งแต่ (Mode = 4.00-5.00) ในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า เป็น
ข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) และค่าฐานนิยมเท่ากับ
(Mode = 5.00) มีจานวน 3 ข้อ ได้แก่ มีทักษะด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวให้
สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
มีทักษะใน
การดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้ข้าม
วัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม และมี
ทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่อง และภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมาก โดย
มีค่ามัธยฐาน (Median = 4.00) และค่าฐานนิยม (Mode = 4.00) มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ มีทักษะใน
การเป็นผู้นาและมี ความรับ ผิดชอบ รู้จัก การเสียสละ และการท าประโยชน์เ พื่อผู้อื่นโดยไม่ ห วัง
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ผลตอบแทน และมีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 0.00) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R. = 0.50-1.00)
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ได้รับการพิจารณาผลการได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คือ มีค่ามัธยฐานไม่ต่ากว่า
3.50 ค่าสัม บูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เ กิน 1.00 และค่าพิสัยระหว่าง
ควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ดังนี้
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีจานวน 5 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่ า งระหว่ า งค่ า มั ธ ยฐานและค่ า ฐานิ ย ม ในภาพรวมทุ ก ข้ อ เท่ า กั บ (|Mdn-Mo| = 0.00)
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์เท่ากับ (I.R. = 1.00) อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผลการได้ฉันทามติจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ค่ามัธยฐานในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน
3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2 และ 4 ส่วนค่ามัธยฐานในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า เป็น
ข้อความที่เหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 4.00) มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ
(|Mdn-Mo|
= 0.00) และค่าพิ สัยระหว่างควอไทล์ ในภาพรวมทุ ก ข้อเท่ ากับ (I.R. = 1.00) ซึ่ง อยู่ ในเกณฑ์การ
พิจารณาผลการได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ทักษะชีวิตและการทางาน มีค่ามัธยฐานในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมี ความคิดเห็นว่า
เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน 3 ข้อ ได้แก่
ข้อ 1,2 และ 3 ส่วนค่ามั ธยฐานในภาพรวมรายข้อที่ผู้เ ชี่ยวชาญมี ความคิดเห็นว่า เป็นข้อความที่
เหมาะสมในระดับ มาก โดยมี ค่ามั ธยฐาน (Median = 4.00) มี จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 และ 5
ค่าสัม บูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม ในภาพรวมทุก ข้อเท่ ากั บ (|Mdn-Mo| =
0.00) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ โดยข้อที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 0.50) มีจานวน 1 ข้อ
ได้แก่ ข้อ 1 และข้อที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 1.00) มีจานวน 4 ข้อ ได้แก่ข้อ 2,3,4 และ 5
แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน และอยู่ในเกณฑ์การพิจารณา
ผลการได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ตารางที่ 13 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 ด้ า นการจั ด
กระบวนการเรียนรู้
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แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ค่าสัมบูรณ์
ฐาน
ของผลต่าง
นิยม
ระหว่าง
(Median) (Mode) (|Mdn-Mo|)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
1. เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. เพื่ อส่ ง เสริ มให้ นักศึ กษาผู้ ใ หญ่ มีทั กษะการเรี ย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่พึงประสงค์
ของสังคมภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. เพื่ อพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ ใ ห้
ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
4. เพื่ อปลู กฝั ง ความคิ ด เจตคติ และค่ านิ ย มที่ ดี ต่ อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

0.50

5. เพื่อให้นักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาทักษะการเรีย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง

5.00

5.00

0.00

1.00

1. รู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ค วรประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้ องการของนั กศึ ก ษา
ผู้ใหญ่และบริบททางสังคม

5.00

5.00

0.00

1.00

2. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม

5.00

5.00

0.00

1.00

3. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จากการใช้ปัญหา
เป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพจริง การทดลองและการฝึก
ปฏิบัติจริง

5.00

5.00

0.00

1.00

4. ส่ ง เสริ มรู ป แบบวิ ธีการจั ด การเรี ย นรู้ จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น วิธีการเรียนทางไกล วิธีการเรีย นแบบ
ออนไลน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และเครื่องมือ
สื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
5. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในลั กษณะที่ เ น้ น
ความร่ วมมื อกั น ทั้ ง ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อน
ผสมผสานการจัดทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งสื่อต่ างๆ
ให้เหมาะสมในการเรียนรู้

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

1.00

รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
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ตารางที่ 13 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ (ต่อ)
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ค่าสัมบูรณ์
ฐาน
ของผลต่าง
นิยม
ระหว่าง
(Median) (Mode) (|Mdn-Mo|)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

ทรัพยาการการเรียนรู้
1. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ค วรเป็ นทั้ง สื่อสิ่งพิ มพ์ สื่ อ
เทคโนโลยี สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อเชิงกิจกรรม และ
สื่อจากวัสดุและอุปกรณ์
2. สื่ อที่ ใ ช้ ค วรเป็ นสื่ อแบบทั นเหตุ ก ารณ์ (Real Time)
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปั จจุบั น สื่อเสมือนจริง และสื่ อ
ของจริง เช่น หุ่นจาลอง สถานการณ์จาลอง การศึ กษา
ดูงาน และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง
3. สื่ อ ที่ ใ ช้ ค วรเป็ น สื่ อ เชิ ง กิ จ กรรมการฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง
เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ การเรีย นรู้ อย่ าง
สร้างสรรค์ เช่น การสาธิตฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการ
และการใช้ชุมชนเพื่อการศึกษา
4. สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ใ นรูปแบบออนไลน์
ผ่ านเ ว็ บ ไซต์ โ ท ร ศั พ ท์ มื อถื อ แ ท็ บ เ ล็ ต ห นั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ และแอพพลิเคชั่ นต่ างๆ เช่น มัลติมิเดี ย
วีดิโอ วิกิพีเดีย และบล็อก
5. ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต
ในรู ป แบบของการบริ ก ารฟรี อ อนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ ก
(Facebook) ยูทูป (YouTube) และกูเกิล (Google)
6. ใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการ
แลกเปลี่ยนเรีย นรู้แ ละแสดงความคิดเห็ นได้ ทุ กสถานที่
ทุกเวลา และโอกาสแบบทันทีทันใด เช่น การสื่อสารทาง
อี เ มล (E-mail) การสนทนา (Video Call) และการ
ประชุมทางไกล (Video Conference)
7. พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ มีค วามน่ า สนใจและทั น สมั ย
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อ
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การให้บริการสืบค้นข้อมูล
การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอินเทอร์เน็ต
แบบไร้สาย (Wireless LAN)

5.00

5.00

0.00

0.00

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

0.50

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

0.00
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ตารางที่ 13 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ (ต่อ)
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ค่าสัมบูรณ์
ฐาน
ของผลต่าง
นิยม
ระหว่าง
(Median) (Mode) (|Mdn-Mo|)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญ หา
และความต้องการในการดารงชีวิต ทันสมัยต่อเหตุการณ์
ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้จริง

5.00

5.00

0.00

1.00

2. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การฝึ กปฏิ บั ติ จ ริ ง
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การสาธิต กิจกรรม
เชิงทดลอง การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติในสถานที่
จริง
3. การจั ด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ ที่ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้แบบ
สืบค้น เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ และการใช้
วิจารณญาณในการแก้ปัญหาเช่น การจาลองสถานการณ์
การท าโครงงาน และการแสดงบทบาทสมมติ เ พื่ อการ
แก้ปัญหา

5.00

5.00

0.00

1.00

5.00

5.00

0.00

1.00

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรมตามความ
สนใจ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกั น
เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการ
ทางานเป็นทีม

5.00

5.00

0.00

1.00

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ใช้วิธีการเรีย น
ได้อย่างคล่องตัวจากการสังเกต การฟัง การคิด
การ
พูดคุย และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การใช้เกมส์เพื่อ
การเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และนาฏการ

4.00

4.00

0.00

1.00

6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบูร ณา
การที่ มีสื่ อ เทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นตั วเกื้ อหนุ น การ
เรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ (E-Learning)
โทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่นต่ างๆ และการประชุ ม
ทางไกล (Video Conference)

4.00

4.00

0.00

1.00
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ตารางที่ 13 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ (ต่อ)
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
7. การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ที่ ส่งเสริมการปลู กฝั ง เรื่ อง
จิ ต ส านึ ก สาธารณะ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ด ารงชี วิ ต การเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเองและผู้ อื่ น เช่ น
กิ จกรรมจิ ต อาสา การเข้ าค่ ายธรรมะ และการบ าเพ็ ญ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
8. การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ ที่บูร ณาการและเชื่ อมโยง
เนื้อหาสาระแบบผสมผสานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 หลายๆ ทักษะเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ค่าสัมบูรณ์
ฐาน
ของผลต่าง
นิยม
ระหว่าง
(Median) (Mode) (|Mdn-Mo|)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

5.00

5.00

0.00

0.50

5.00

5.00

0.00

1.00

1. การวั ด และประเมิ น ผลที่ มี การวางแผนการวั ด และ
ประเมินผลที่ มีค วามยื ดหยุ่ นทั้ ง ก่ อน ระหว่าง และหลั ง
การจัดการเรียนรู้

5.00

5.00

0.00

1.00

2. การวัดและประเมินผลที่มีการติดตามประเมินผลอย่ าง
ต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00

5.00

0.00

1.00

3. รู ป แบบการวั ดและประเมิ นผลที่ ส่ งเสริมทั้ งในระดับ
บุ ค คลและที ม งาน เช่ น การประเมิ น ด้ ว ยตนเอง
การประเมินจากการปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่ม และการ
ประเมินผลแบบออนไลน์

4.00

5.00

1.00

1.00

4. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการ
จัดโครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพท์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานจริง

5.00

5.00

0.00

1.00

5. คุณค่าของการวัดและประเมินผลอยู่ที่การเปิดเผย โดย
ทุกฝ่ายทั้งผู้จัด ผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง
แบบประเมินร่วมกัน เพื่อสามารถนาจุดประสงค์ของการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง

4.00

4.00

0.00

1.00

การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้
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จากตารางที่ 13 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ในรอบที่ 3 ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ สรุปได้ดังนี้
ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า มีค่ามัธยฐานตั้งแต่
(Median = 4.00-5.00) ค่ า ฐานนิ ย มตั้ ง แต่ (Mode = 4.00-5.00) ค่ า สั ม บู ร ณ์ ข องผลต่ า งระหว่าง
ค่ า มั ธ ยฐานและค่ า ฐานิ ย มตั้ ง แต่ (|Mdn-Mo| = 0.00-1.00) และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ตั้ง แต่
(I.R. = 0.00-1.00) โดยด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วยหัวข้อทั้งหมด 5 หัวข้อ ได้แก่
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ และการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ รวมทั้งหมดจานวน 30 ข้อ ดังนี้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ มีจานวน 5 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากทีส่ ุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) ค่าฐานนิยม
ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (Mode = 5.00) ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม ใน
ภาพรวมทุกข้อ เท่ากั บ (|Mdn-Mo| = 0.00) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R. = 0.00-1.00)
ได้แก่ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกีย่ วกับทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่
เพื่อ
ส่ง เสริม ให้นักศึก ษาผู้ใหญ่มี ทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒ นาตนเองให้มี ทั กษะที่พึง
ประสงค์ของสังคมภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่
ให้ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย เพื่อปลูกฝังความคิด เจตคติ และค่านิยมที่ดี
ต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่ และเพื่อให้นักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง
รูป แบบวิ ธีก ารจัดการเรียนรู้ มี จ านวน 5 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุก ข้อผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิ ด เห็ น ว่ า เป็ น ข้ อ ความที่ เ หมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า มั ธ ยฐาน (Median = 5.00)
ค่าฐานนิยม ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (Mode = 5.00) ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและ
ค่าฐานิยม ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 0.00) และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ในภาพรวม
ทุ ก ข้อ เท่ ากั บ (I.R. = 1.00) ได้แก่ รูป แบบวิธีก ารจัดการเรียนรู้ควรประยุก ต์ใช้ให้ส อดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่และบริบททางสังคม ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการเรียนด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม ส่งเสริมรูปแบบวิธีการ
จัดการเรียนรู้จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพจริง การทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง
ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิธีการเรียนทางไกล วิธีการเรียน
แบบออนไลน์จากสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และเครื่องมื อสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ
แท็บเล็ต และส่งเสริมรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่วมมือกัน ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน
ผู้เรียนกับผู้สอน ผสมผสานการจัดทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้
ทรัพยากรการเรียนรู้ มีจานวน 7 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า
เป็ น ข้ อ ความที่ เ หมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า มั ธ ยฐาน (Median = 5.00) ค่ า ฐานนิ ย ม
ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (Mode = 5.00) ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม ใน
ภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 0.00) และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R.= 0.00-1.00)
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ได้แก่ สื่อ ที่ ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นทั้ ง สื่อสิ่งพิม พ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติ
สื่อเชิง กิ จกรรม และสื่อ จากวัสดุและอุป กรณ์ สื่อที่ ใช้ควรเป็นสื่อแบบทันเหตุก ารณ์ (Real Time)
ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อเสมือนจริง และสื่อของจริง เช่น หุ่นจาลอง สถานการณ์จาลอง
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อเชิ งกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง
เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น การสาธิตฝึกปฏิบัติ การจัด
นิทรรศการ และการใช้ชุมชนเพื่อการศึกษา สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
เว็บ ไซต์ โทรศัพท์ มือถือ แท็ บ เล็ต หนัง สืออิเล็ก ทรอนิกส์ (E-Book) และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น
มัลติมิเดีย วีดิโอ วิกิพีเดีย และบล็อก ใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ
ของการบริ ก ารฟรี อ อนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ ก (Facebook) ยู ทู ป (YouTube) และกู เ กิ ล (Google)
ใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้ทุกสถานที่
ทุกเวลา และโอกาสแบบทันทีทันใด เช่น การสื่อสารทางอีเมล (E-mail) การสนทนา (Video Call)
และการประชุมทางไกล (Video Conference) และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ ทันสมัย
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การให้บริการ
สืบค้นข้อมูล การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless LAN)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีจานวน 8 ข้อ พบว่า มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ (Median= 4.00-5.00)
และค่ า ฐานนิ ยมตั้ ง แต่ (Mode = 4.00-5.00) ในภาพรวมรายข้ อ ที่ ผู้เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิดเห็นว่า
เป็นข้อ ความที่ เ หมาะสมในระดับ มากที่ สุด โดยมี ค่ามั ธยฐาน (Median = 5.00) และค่าฐานนิยม
เท่ากับ (Mode = 5.00) มีจานวน 6 ข้อ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้ อ งการในการดารงชี วิ ต ทั น สมั ย ต่ อเหตุ ก ารณ์ ปัจ จุบัน และสามารถนาไปใช้ได้จ ริง
การฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การสาธิต กิจกรรมเชิงทดลอง การศึกษาดูงาน
และการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสืบค้น เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์
และการใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา เช่น การจาลองสถานการณ์ การทาโครงงาน และการแสดง
บทบาทสมมติเพื่อการแก้ปัญหา กิจกรรมการเรียนรู้ ตามความสนใจ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม การจัด
กิ จ กรรมการเรียนรู้ที่ ส่ง เสริม การปลูกฝังเรื่องจิตสานึก สาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เช่น กิจกรรมจิตอาสา การเข้าค่ายธรรมะ และการ
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ
แบบผสมผสานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลายๆ ทักษะเข้าด้วยกัน ส่วนภาพรวมรายข้อที่
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐาน (Median= 4.00)
และค่าฐานนิยม (Mode = 4.00) มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ใช้
วิธีการเรียนได้อย่างคล่องตัวจากการสังเกต การฟัง การคิด การพูดคุย และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
เช่น การใช้เกมส์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และนาฏการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้ เช่น การเรียน
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และการประชุมทางไกล มีค่าสัมบูรณ์
ของผลต่ า งระหว่ า งค่ า มั ธ ยฐานและค่ า ฐานิ ย ม ในภาพรวมทุ ก ข้ อ เท่ า กั บ (|Mdn-Mo| = 0.00)
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R. = 0.50-1.00)
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การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจานวน 5 ข้อ พบว่า มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ (Median =
4.00-5.00) และค่าฐานนิยมตั้ง แต่ (Mode = 4.00-5.00) ในภาพรวมรายข้อที่ ผู้เ ชี่ยวชาญมี ความ
คิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน
3 ข้อ ได้แก่ การวัดและประเมินผลที่มีการวางแผนการวัดและประเมินผลที่มีความยืดหยุ่นทั้งก่อน
ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัดโครงงาน
ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง และค่าฐานนิยมเท่ากับ (Mode = 5.00)
มีจานวน 4 ข้อ ได้แก่ การวัดและประเมินผลที่มีการวางแผนการวัดและประเมินผลที่มีความยืดหยุ่น
ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมทั้งในระดับบุคคลและ
ที ม งาน เช่น การประเมิ นด้ วยตนเอง การประเมิ นจากการปฏิบัติก ารของสมาชิก กลุ่ม และการ
ประเมิ นผลแบบออนไลน์ และส่ง เสริม การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัดโครงงาน
ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง ส่วนข้อที่มีค่ามัธยฐาน (Median = 4.00)
มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ รูปแบบการวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน เช่น การ
ประเมินด้วยตนเอง การประเมินจากการปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่ม และการประเมินผลแบบออนไลน์
และคุณค่าของการวัดและประเมินผลอยู่ที่การเปิดเผย โดยทุกฝ่ายทั้งผู้จัด ผู้สอน และผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการสร้างแบบประเมินร่วมกัน เพื่อสามารถนาจุดประสงค์ของการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และข้อที่มีค่าฐานนิยม (Mode = 4.00) มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่ คุณค่าของการวัดและประเมินผลอยู่ที่
การเปิดเผย โดยทุ ก ฝ่ายทั้ ง ผู้จัด ผู้ส อน และผู้เ รียนมี ส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมิ นร่ว มกั น
เพื่อสามารถนาจุดประสงค์ของการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานและค่าฐานิยมตั้งแต่ (|Mdn-Mo| = 0.00-1.00) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ในภาพรวม
ทุกข้อเท่ากับ (I.R. = 1.00)
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ได้รับการพิจารณา
ผลการได้ฉันทามติจ ากกลุ่ม ผู้เ ชี่ยวชาญ คือ มี ค่ามั ธยฐานไม่ ต่ากว่า 3.50 ค่าสัม บูร ณ์ของผลต่าง
ระหว่างค่ามั ธยฐานและค่าฐานนิยมไม่ เ กิ น 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่ เ กิ น 1.50 ดัง นี้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้ มีจานวน 5 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สดุ โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00)
ค่า
สัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยมทุกข้อเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 0.00) และค่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R. = 0.00-1.00) โดยข้อที่ มี ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 0.00) มี
จานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 ข้อที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 0.50) มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4
และข้อที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 1.00) มีจานวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2 และ 5 อยู่ในเกณฑ์
การพิจารณาผลการได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
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รูป แบบวิธีก ารจัดการเรียนรู้ มี จ านวน 5 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุก ข้อผู้เชี่ยวชาญมีความ
คิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่ า งระหว่ า งค่ า มั ธ ยฐานและค่ า ฐานิ ย ม ในภาพรวมทุ ก ข้ อ เท่ า กั บ (|Mdn-Mo| = 0.00)
และมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (I.R. = 1.00) อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผล
การได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ทรัพยากรการเรียนรู้ มีจานวน 7 ข้อ พบว่า ในภาพรวมทุกข้อผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า
เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) ค่าสัมบูรณ์ของผลต่าง
ระหว่ า งค่ า มั ธ ยฐานและค่ า ฐานิ ย ม ในภาพรวมทุ ก ข้ อ เท่ า กั บ (|Mdn-Mo| = 0.00) และมี ค่ า
พิสัยระหว่างควอไทล์ตั้ง แต่ (I.R. = 0.00-1.00) โดยข้อที่ มี ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 0.00)
มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 และ 7 ข้อที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 0.50) มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่
ข้อ 3 และข้อที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 1.00) มีจานวน 4 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2,4,5 และ 6 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์การพิจารณาผลการได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี จ านวน 8 ข้ อ พบว่ า มี ค่ า มั ธ ยฐานในภาพรวมรายข้ อ ที่
ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า เป็ น ข้ อ ความที่ เ หมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า มั ธ ยฐาน
(Median = 5.00) มีจานวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2,3,4,7 และ 8 ส่วนค่ามัธยฐานในภาพรวมรายข้อ ที่
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐาน (Median= 4.00)
มี จ านวน 2 ข้ อ ได้ แ ก่ ข้ อ 5 และ 6 ค่ า สั ม บู ร ณ์ ข องผลต่ า งระหว่ า งค่ า มั ธ ยฐานและค่ า ฐานิยม
ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 0.00) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่ (I.R. = 0.50-1.00)
โดยข้ อ ที่ มี ค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ (I.R. = 0.50) มี จ านวน 1 ข้ อ ได้ แ ก่ ข้ อ 7 และข้ อ ที่ มี
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 1.00) มี จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2,3,4,5,6 และ 8 ถือว่า อยู่ ใน
เกณฑ์การพิจารณาผลการได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ มีจานวน 5 ข้อ พบว่า มีค่ามัธยฐานในภาพรวมรายข้อ
ที่ ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า เป็ น ข้ อ ความที่ เ หมาะสมในระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า มั ธ ยฐาน
(Median = 5.00) มี จ านวน 3 ข้ อ ได้ แ ก่ ข้ อ 1,2 และ 4 ส่ ว นค่ า มั ธ ยฐานในภาพรวมรายข้ อ ที่
ผู้ เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า เป็ น ข้ อ ความที่ เ หมาะสมในระดั บ มาก โดยมี ค่ า มั ธ ยฐาน
(Median = 4.00) มีจานวน 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 และ 5 มีค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน
และค่าฐานิยมตั้งแต่ (|Mdn-Mo| = 0.00-1.00) โดยข้อที่มีค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน
และค่ า ฐานิ ย มเท่ า กั บ (|Mdn-Mo| = 0.00) มี จ านวน 4 ข้ อ ได้ แ ก่ ข้ อ 1,2,4 และ 5 ส่ ว นข้ อที่ มี
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยมเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 0.00) มีจานวน 1 ข้อ
ได้ แ ก่ ข้ อ 3 และมี ค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ ในภาพรวมทุ ก ข้ อ เท่ า กั บ (I.R. = 1.00) แสดงว่ า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน และอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผลการ
ได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
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ตารางที่ 14 ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและฐานนิยมและ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 ด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริม

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ค่าสัมบูรณ์
ฐาน
ของผลต่าง
นิยม
ระหว่าง
(Median) (Mode) (|Mdn-Mo|)

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
(I.R.)

ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
1. การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง ภาคี
เครือข่ายจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อประสานความ
ร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

5.00

5.00

0.00

1.00

2. หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ร่ วมกั น โดยเป็ นผู้ อานวยความสะดวกในด้ านนโยบาย
ทรัพยากรการเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ และสถานที่

5.00

5.00

0.00

1.00

3. มี เ ครื อ ข่ า ยที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 ระหว่ า งองค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รเอกชน
องค์ ก รชุ ม ชน และเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง โดยมี ก าร
ประชาสั มพั นธ์ ที่ เ ข้ าใจตรงกั นระหว่ างเครื อข่ ายตลอด
กระบวนการจัดการเรียนรู้

5.00

5.00

0.00

1.00

4. ทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรีย นรู้ทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน เครือข่าย
ผู้ปกครอง และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการสร้าง
ภาคีเครือข่าย มีการประชุม ประสานงาน และแลกเปลี่ยน
ตามกลุ่มภาคีเครือข่าย

4.00

5.00

0.00

1.00

5. นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กร/ผู้จัด ต้องมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไป
ปฏิบัติจริงได้

5.00

5.00

0.00

0.50

6. ผู้ บ ริ ห ารมี น โยบายที่ ชั ด เจนในการสนั บ สนุ น และ
ส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5.00

5.00

0.00

1.00
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จากตารางที่ 14 ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการตอบแบบสอบถามความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ในรอบที่ 3 ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม สรุปได้ดังนี้
ค่ า มั ธ ยฐานจากความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม พบว่ า
มี ค่ า มั ธ ยฐานตั้ ง แต่ (Median = 4.00-5.00) โดยภาพรวมรายข้ อ ที่ ผู้เ ชี่ ย วชาญมี ค วามคิ ดเห็นว่า
เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมากที่สุด โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 5.00) มีจานวน 5 ข้อ ได้แก่
การสนับสนุนและส่งเสริมโดยมีการจัดตั้งภาคี เ ครือข่ายจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อประสาน
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเป็นผู้อานวยความสะดวกในด้านนโยบาย ทรัพยากรการเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ
และสถานที่ มีเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้ างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างองค์กรภาครัฐ
องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงกันระหว่าง
เครือข่ายตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กร/ผู้จัด ต้องมี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ และผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการสนับ สนุนและส่ง เสริม การสร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่วนภาพรวมรายข้อ ที่
ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่ามัธยฐาน (Median= 4.00)
มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่ ทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรูท้ ั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กร
เอกชน องค์ ก รชุ ม ชน เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง และระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยการสร้ า ง
ภาคีเครือข่าย มีการประชุม ประสานงาน และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย
ค่ า ฐานนิ ย มจากความคิ ด เห็ น ของผู้ เ ชี่ ย วชาญ ด้ า นการสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม พบว่ า
มีค่าฐานนิยม ในภาพรวมทุกข้อเท่ากับ (Mode = 5.00) ได้แก่ การสนับสนุนและส่งเสริม โดยมีการ
จั ด ตั้ ง ภาคี เ ครือ ข่ ายจากหน่ วยงาน/องค์ ก รต่ า งๆ เพื่ อ ประสานความร่ว มมื อระหว่ า งกั นอย่างมี
ประสิทธิภาพ หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเป็นผู้อานวยความ
สะดวกในด้านนโยบาย ทรัพยากรการเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ มีเครือข่ายที่ส่งเสริม
การสร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างองค์ก รภาครัฐ องค์ก รเอกชน องค์ก รชุมชน
และเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงกันระหว่างเครือข่ายตลอดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
องค์กรชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการสร้างภาคีเครือข่าย มีการ
ประชุม ประสานงาน และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/
องค์กร/ผู้จัด ต้องมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ และผู้บริหาร
มีนโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ค่าสัม บูร ณ์ของผลต่างระหว่างค่ามั ธยฐานและค่าฐานิยม ด้านการสนับ สนุนและส่งเสริม
พบว่า จากข้อคาถามทั้งหมดจานวน 6 ข้อ มีคา่ สัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยม
ตั้งแต่ (|Mdn-Mo| = 0.00-1.00)
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ค่าพิ สัยระหว่างควอไทล์จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
พบว่ า จากข้ อ ค าถามทั้ ง หมดจ านวน 6 ข้ อ มี ค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ตั้ ง แต่ (I.R. = 0.50-1.00)
ซึ่งไม่มีข้อใดที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์มากกว่า 1.50 กล่าวคือ ถ้าค่าพิสัยระหว่างควอไทล์น้อยกว่า
หรือเท่ากับ 1.50 แสดงว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พบว่า แนวโน้มการเสริมสร้างทัก ษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ที่ได้รับการพิจารณาผล
การได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ คือ มีค่ามัธยฐานไม่ต่ากว่า 3.50 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่เกิน 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 ดังนี้
ค่ามั ธยฐานในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมี ความคิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมใน
ระดั บ มากที่ สุ ด โดยมี ค่ า มั ธ ยฐาน (Median = 5.00) มี จ านวน 5 ข้ อ ได้ แ ก่ ข้ อ 1,2,3,5 และ 6
ส่วนค่ามัธยฐานในภาพรวมรายข้อที่ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่า เป็นข้อความที่เหมาะสมในระดับ
มาก โดยมีค่ามัธยฐาน (Median = 4.00) มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผล
การได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ค่าสัม บูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามั ธยฐานและค่าฐานนิยม จากข้อคาถามทั้งหมดจานวน
6 ข้อ มี ค่าสัม บูร ณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานิยมตั้ง แต่ (|Mdn-Mo| = 0.50-1.00)
โดยข้อ ที่ มี ค่ าสัม บูร ณ์ของผลต่า งระหว่ างค่ามั ธยฐานและค่ าฐานิยมเท่ ากั บ (|Mdn-Mo| = 0.00)
มี จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2,3,5 และ 6 ข้อที่ มี ค่าสัม บูร ณ์ของผลต่างระหว่างค่ามั ธยฐานและ
ค่าฐานิยมเท่ากับ (|Mdn-Mo| = 1.00) มีจานวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 4 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผล
การได้ ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ จากข้อคาถามทั้งหมดจานวน 6 ข้อ มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ตั้งแต่
(I.R. = 0.50-1.00) โดยข้อ ที่ มี ค่ าพิ สัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 0.50) มี จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ ข้อ 5
ส่วนข้อที่มีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (I.R. = 1.00) มีจานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,2,3,4 และ 6 แสดงว่า
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน และอยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผลการ
ได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 1.2.5 ข้ อคิดเห็นและ/หรือข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ย วกับแนวโน้ม การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะต่อแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จากวิธีการวิจัยแบบเดลฟาย สามารถสรุปได้ดังนี้
1) ด้านหลักการและนโยบาย คือ ผู้บริหารควรผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ สร้างคนให้อยู่ในสังคมแห่งการ
เรียนรู้ จัดแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาผู้ใหญ่เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ใช้สื่อและเทคโนโลยีช่วยในการให้
นักศึกษาผู้ใหญ่ได้ใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงการบริการไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยมีความชัดเจน
ด้านการกาหนดนโยบาย และมีกลไกให้เกิดการดาเนินงานที่ต่อเนื่องแม้จะมีการปรับเปลี่ยนรัฐบาล
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2) ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ควรเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองให้
เกิดกับบุคคล อันจะนาไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างนิสัยการค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ ผู้สอนควรจัด
ประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่มีความสามารถในกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์
คิดสร้างสรรค์ และคิดเป็น รวมถึงมีความสารถในการปรับ ตัวเพื่อการดารงชีวิตประจาวันได้อย่ าง
ต่อเนื่อง เรียนรู้การใช้ชีวิต การพึงพาตนเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ คือ ควรเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการใช้สื่อ
นวัตกรรม ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรูใ้ ห้สอดคล้องกับมาตรฐาน/
ตั ว ชี้ วั ด และทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น และอนาคต ให้ ส ามารถปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สั ง คมและความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้ด้วยตนเอง จากสื่อและแหล่งเรียนรู้ มีภูมิปัญญาช่วยเสริม
ให้เกิดความถนัดและรอบรู้ ใช้สื่อที่เข้าถึงได้ง่าย สอดคล้องกับวิถีชีวิตของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน
รวมถึงการวัดและประเมินผล เป็นการประเมินความก้าวหน้า ดูผลลัพธ์ตามเกณฑ์และวัตถุประสงค์/
เป้าหมายของนักศึกษาผู้ใหญ่เป็นสาคัญ
4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม คือ รัฐบาล/หน่วยงาน สนับสนุนงบประมาณ และมีการ
ติดตามวิจัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งให้ความสาคัญกับการ Coaching ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบตั งิ าน
ครูผู้สอน รวมถึงตัวนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยให้หน่วยงานและผู้ที่รับผิดชอบ ช่วยจัด หรือเป็นผู้จัด เพื่อ
สามารถขยายกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เป็นการระดมสรรพกาลังจากหน่วยงานที่มีทรัพยากรอยู่แล้ว
เช่น สถานศึก ษาในระบบ หน่วยงานที่ มี การพัฒนาบุคลากรอยู่ในพื้นที่ เช่น กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และ
องค์ก ารบริห ารส่วนท้ อ งถิ่น เป็นต้น เนื่องจากหน่วยงานดัง กล่าวมี อาคารสถานที่ งบประมาณ
บุคลากร เช่น ครูประจาการ สามารถใช้เวลาเป็นครูผู้สอน วิทยากร และภูมิปัญญาบุคคล สาหรับการ
พัฒนานักศึกษาผู้ใหญ่ได้
สรุปได้ว่า ผลการศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการวิจัยแบบเดลฟาย
จานวน 3 รอบ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผลการได้ฉันทามติจากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ โดยข้อความนั้นมีค่ามัธยฐานไม่ต่ากว่า 3.50 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐาน
และค่ า ฐานนิ ย มไม่ เ กิ น 1.00 และค่ า พิ สั ย ระหว่ า งควอไทล์ไ ม่ เ กิ น 1.50 จึ ง ได้ เ ป็ น แนวโน้ม การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านหลัก การและนโยบาย พบว่า การเรียนรู้ อยู่บ นพื้นฐานของหลัก การศึก ษาผู้ใหญ่
จิตวิทยาผู้ใหญ่ และสอดคล้องกับบริบทของการดารงชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่ สร้างความตระหนักให้
เห็นถึง ความส าคัญ ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่ง เสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีความสามารถที่โดดเด่นด้านการคิด
วิเคราะห์ แยกแยะ การคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นทีม และมีภูมิคุ้มกันใน
ตนเองและสังคม มีการจัดตั้ งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงาน/องค์กร ชุมชน และครอบครัว
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พั ฒ นาแหล่ง เรีย นรู้ สื่ อ และเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้มี คุ ณภาพและทั น สมั ย โดยการจัดระบบ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสาหรับใช้ในการศึกษาเรียนรู้
เพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายมีความทันสมัยและสามารถใช้ได้
ทันที โดยสามารถแสวงหาความรู้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ และ
ส่ง เสริม ให้หน่วยงาน/องค์ก รมี วิสัยทั ศน์และนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริบทและสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วยทักษะหลัก 3 ทักษะ ดังนี้
2.1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ โดยสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคานวณ
ได้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่าง มีวิจารณญาณ มี
ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่นาไปสู่ก ารสร้างนวัตกรรมใหม่ ได้โ ดยการลงมือปฏิบัติจริง และมี
ทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น
2.2) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ มีทักษะการรู้ด้านสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เท่าทันอยู่เสมอ เพื่อการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้
ทันต่อเทคโนโลยีและเกิดการเรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย มีทักษะในการใช้และจัดการ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรู้จกั คิดวิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่าง
มี วิจ ารณญาณ ก่ อ นนาข้อ มูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มี ทั ก ษะในการประยุกต์ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ได้ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ และมีเจตคติที่ดีใน
การใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ถูกต้องและ
เหมาะสม เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
2.3) ทักษะชีวิตและการทางาน ได้แก่ มีทักษะด้านความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
มีทักษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
มีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ และการทาประโยชน์
เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า กระบวนการจัดการเรีย นรู้ ประกอบด้วยประเด็น
ต่างๆ 5 ประเด็น ดังนี้
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3.1) จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และพั ฒ นาตนเองให้ มี ทั ก ษะที่ พึง ประสงค์ของสัง คมภายใต้ทิ ศทางการพัฒ นา
ประเทศ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่ให้ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย ปลูกฝังความคิด เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่
และนักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง
3.2) รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ควรประยุกต์ใช้
ให้ส อดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่และบริบททางสังคมส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จาก
การใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพจริง การทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมการจัดการ
เรี ย นรู้ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น วิ ธี ก ารเรีย นทางไกล วิ ธี ก ารเรีย นแบบออนไลน์จ ากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่วมมือกัน ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน ผสมผสานการจัด
ทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้
3.3) ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี สื่อ บุคคล สื่อ ธรรมชาติ สื่อเชิง กิ จ กรรม และสื่อจากวัส ดุและอุปกรณ์ สื่อแบบทัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อเสมือนจริง และสื่อของจริง เช่น หุ่นจาลอง สถานการณ์
จาลอง การศึก ษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง สื่ อเชิงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อ
เสริม สร้างทั กษะและประสบการณ์ก ารเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น การสาธิตฝึก ปฏิบัติ การจัด
นิท รรศการ และการใช้ชุม ชนเพื่ อการศึก ษา สื่ออิเ ล็ก ทรอนิก ส์ในรูป แบบออนไลน์ผ่านเว็บ ไซต์
โทรศัพ ท์ มื อ ถือ แท็ บ เล็ต หนัง สือ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ และแอพพลิเ คชั่นต่างๆ เช่น มั ล ติมิ เ ดีย วีดิโ อ
วิกิพีเดีย และบล็อก สื่อสังคมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการบริการฟรี
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก ยูทู ป และกู เ กิ ล สามารถใช้เ ครื่องมื อสื่อสาร เพื่อสร้างปฏิ สัม พันธ์ในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และโอกาสแบบทันทีทันใด เช่น การ
สื่อสารทางอีเมล การสนทนา และการประชุมทางไกล และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจและ
ทั นสมั ย โดยประยุก ต์ใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒ นาสื่อการเรียนรู้ เช่น
การให้บริการสืบค้นข้อมูล การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
3.4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการในการดารงชีวิต ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้
จริง เน้นการฝึก ปฏิบัติจ ริง การเรียนรู้จ ากสถานการณ์จ ริง เช่น การสาธิต กิ จ กรรมเชิง ทดลอง
การศึก ษาดูง าน และการฝึก ปฏิบัติในสถานที่ จ ริง ส่ง เสริม การเรียนรู้แบบสืบ ค้น เพื่อฝึก การคิด
วิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ และการใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา เช่น การจาลองสถานการณ์ การทา
โครงงาน และการแสดงบทบาทสมมติเ พื่อการแก้ ปัญ หา ส่ง เสริม กิ จ กรรมตามความสนใจ และ
กิจกรรมการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการ
ทางานเป็นทีม ส่งเสริมให้ใช้วิธีการเรียนได้อย่างคล่ องตัวจากการสังเกต การฟัง การคิด การพูดคุย
และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การใช้เกมส์เพื่ อการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และนาฏการ
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ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้ เช่น การเรียน
ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และการประชุมทางไกล ส่งเสริมการ
ปลูกฝังเรื่องจิตสานึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมในการดารงชีวิต การเห็นคุณค่า ของตนเองและ
ผู้อื่น เช่น กิจกรรมจิตอาสา การเข้าค่ายธรรมะ และการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่บรู ณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระแบบผสมผสานทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่
21 หลายๆ ทักษะเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การวัดและการประเมินผลที่มีการ
วางแผน มีความยืดหยุ่น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ มีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน
เช่น การประเมินด้วยตนเอง การประเมินจากการปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่ม และการประเมินผลแบบ
ออนไลน์ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จากการจัดโครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และ
ผลลัพท์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง และคุณค่าของการวัดและประเมินผลอยู่ที่การเปิดเผย โดยทุกฝ่าย
ทั้งผู้จัด ผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมินร่วมกัน เพื่อสามารถนาจุดประสงค์ของ
การประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม พบว่า การสนับสนุนและส่งเสริมมีการจัดตั้งภาคีเครือข่าย
จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเป็นผู้อานวยความสะดวกในด้านนโยบาย
ทรัพยากรการเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ มีเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครอง
โดยมี ก ารประชาสัม พั นธ์ที่ เ ข้าใจตรงกั นระหว่างเครือข่ ายตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทุ ก
เครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน
เครือ ข่ายผู้ป กครอง และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการสร้างภาคี เ ครือข่าย มี ก ารประชุม
ประสานงาน และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กร/ผู้จัด
ต้องมีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ รวมถึงผู้บริหารมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 2 ผลการนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยการวิจัยแบบเดลฟาย
แล้วนาแนวโน้มที่ได้นั้นมาตรวจสอบและประเมินผลจากผูท้ รงคุณวุฒิ จากนั้นนาผลการตรวจสอบและ
ประเมิ นแนวโน้มที่ ได้มาวิเ คราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ตอนที่ 2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อ มูลเกี่ ยวกับ สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ รวมถึงมีผลงานในด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย
นักวิชาการ ผู้บริหารนโยบาย และผู้ปฏิ บัติงาน ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยนาเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลจาแนกตามตาแหน่งปัจจุบัน องค์กร/หน่วยงาน/สังกัด และประสบการณ์การทางาน
รวมถึงผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ ได้แก่ จานวน และร้อยละ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 15 จานวนและร้อยละข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลสถานภาพ
1. ตาแหน่งปัจจุบัน
นักการศึกษา/นักวิชาการ
ผู้อานวยการ/หัวหน้าหน่วย
ศึกษานิเทศก์
รวม
2. องค์กร/หน่วยงาน/สังกัด
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
สานักงาน กศน.
รวม
3. ประสบการณ์การทางาน
10 – 20 ปี
21 – 30 ปี
31 ปีขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)

ร้อยละ (%)

5
1
1
7

71.4
14.3
14.3
100

3
4
7

42.9
57.1
100

4
3
7

57.1
42.9
100

จากตารางที่ 15 แสดงจ านวนและร้อยละสถานภาพทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
จ าแนกตามต าแหน่ ง ปั จ จุ บัน หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร/สั ง กั ด และประสบการณ์ ก ารท างาน พบว่ า
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่เป็นนักการศึกษา/นักวิชาการ จานวน 5 คน (ร้อยละ 71.4) รองลงมาคือเป็น
ผู้อานวยการ/หัวหน้าหน่วย จ านวน 1 คน (ร้อยละ 14.3) และเป็นศึก ษานิเ ทศก์ จ านวน 1 คน
(ร้อยละ 14.3) ผู้ทรงคุณวุฒิสังกัดหน่วยงาน/องค์กร/สังกัด ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสานักงาน กศน.
จ านวน 4 คน (ร้ อ ยละ 57.1) รองลงมาคื อ ในสถาบัน การศึ ก ษาระดั บ อุด มศึ ก ษา จ านวน 3 คน
(ร้อยละ 42.9) และจ านวนผู้ท รงคุณวุฒิ ที่ มี ป ระสบการณ์ ก ารท างาน 21 – 30 ปี จ านวน 4 คน
(ร้อยละ 57.1) รองลงมาคือมี ประสบการณ์ก ารทางาน 31 ปีขึ้นไป จ านวน 3 คน (ร้อยละ 42.9)
และไม่ปรากฏข้อมูลจานวนผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทางานตั้งแต่ 10 – 20 ปี
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ตอนที่ 2.2 ผลการประเมินข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ ตามแบบประเมินแนวโน้ม
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินแนวโน้ม เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัย
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดัง นี้ 1) ด้านหลัก การและนโยบาย 2) ด้านคุณลัก ษณะทั กษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ได้แก่ ความ
ถูกต้องและเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความมีคุณค่าและประโยชน์ และภาพรวมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 16

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับข้อ คิดเห็นของผู้ท รงคุณวุฒิเกี่ ยวกับ
แนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ด้านหลักการและนโยบาย
ด้านหลักการและนโยบาย

ความถูกต้องและเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ความมีคุณค่าและประโยชน์
ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ภาพรวมด้านหลักการและนโยบาย

X

S.D.

ระดับข้อคิดเห็น

4.71
4.42
4.71
4.57

0.48
0.53
0.49
0.53

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.61

0.34

มากที่สุด

จากตารางที่ 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ย วกั บ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านหลักการและ
นโยบาย พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านหลักการและนโยบายอยู่ใน
ระดั บ มากที่ สุ ด มี ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ ( X = 4.61, S.D. = 0.34) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุดด้านความถูกต้องและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.71, S.D. = 0.48) ด้านความมีคุณค่าและประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ ( X = 4.71, S.D. = 0.49) และด้านภาพรวมของโครงสร้างและ
องค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.57, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ
ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
( X = 4.42, S.D. = 0.53) ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านหลักการและนโยบายภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยด้าน
ความถูกต้องและเหมาะสม ด้านความมีคุณค่าและประโยชน์ และด้านภาพรวมของโครงสร้างและ
องค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดีมาก อีกทั้งด้านความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 17

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับข้อ คิดเห็นของผู้ท รงคุณวุฒิเกี่ ยวกับ
แนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

X

S.D.

ระดับข้อคิดเห็น

ความถูกต้องและเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ความมีคุณค่าและประโยชน์
ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ

4.57
4.28
4.57
4.14

0.53
0.48
0.53
0.37

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก

ภาพรวมด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4.39

0.31

มาก

จากตารางที่ 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ย วกั บ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านคุณลักษณะ
ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ผู้ท รงคุณวุฒิมี ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้าน
คุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ า กั บ ( X = 4.39, S.D. = 0.31) โดยผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิมี ร ะดั บ ความคิ ด เห็น ในระดั บ มากที่ สุดด้าน
ความถูกต้องและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.57, S.D. = 0.53)
และด้านความมี คุณค่าและประโยชน์ มี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ ากั บ ( X = 4.57,
S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ด้านความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ ( X = 4.28, S.D. = 0.48) และด้ า นภาพรวมของโครงสร้ า งและ
องค์ประกอบอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.14, S.D. = 0.37)
ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านคุณลักษณะทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับดี โดยด้านความถูกต้องและเหมาะสม และด้านความมีคุณค่า
และประโยชน์ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก รวมถึงด้านความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ และด้านภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี
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ตารางที่ 18

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับข้อ คิดเห็นของผู้ท รงคุณวุฒิเกี่ ยวกับ
แนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
ความถูกต้องและเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ความมีคุณค่าและประโยชน์
ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ภาพรวมด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้

X

S.D.

ระดับข้อคิดเห็น

4.28
4.14
4.28
4.00

0.75
0.89
0.75
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก

4.17

0.67

มาก

จากตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ย วกั บ
แนวโน้ ม การเสริม สร้างทั ก ษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ใ หญ่ ด้ า นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านการจัดกระบวนการ
เรี ยนรู้อ ยู่ในระดับมาก มี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ ( X = 4.17, S.D. = 0.67)
โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความถูกต้องและเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.28, S.D. = 0.75) ด้านความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.14, S.D. = 0.89) ด้านความมีคุณค่า
และประโยชน์ มี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ ( X = 4.28, S.D. = 0.75) และด้าน
ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.00,
S.D. = 0.81) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้อยู่ในระดับดี โดยด้านความถูกต้องและเหมาะสม ด้านความมีคุณค่าและประโยชน์ ด้านความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ รวมถึงด้านภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดี

189
ตารางที่ 19

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับข้อ คิดเห็นของผู้ท รงคุณวุฒิเกี่ ยวกับ
แนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม

ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
ความถูกต้องและเหมาะสม
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ความมีคุณค่าและประโยชน์
ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
ภาพรวมด้านการสนับสนุนและส่งเสริม

X

S.D.

ระดับข้อคิดเห็น

4.28
4.42
4.14
4.14

0.48
0.53
0.37
0.37

มาก
มาก
มาก
มาก

4.25

0.25

มาก

จากตารางที่ 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ย วกั บ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้านการสนับสนุน
และส่งเสริม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
ในระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ ( X = 4.25, S.D. = 0.25) โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็น ว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความถูกต้องและเหมาะสม
มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.42, S.D. = 0.53) ด้านความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.14, S.D. = 0.37) ด้านความมีคุณค่า
และประโยชน์ มี ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากั บ ( X = 4.28, S.D. = 0.75) และด้าน
ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ( X = 4.14,
S.D. = 0.37) อยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
จะเห็นได้ว่า ข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านการสนับสนุนและ
ส่งเสริมอยู่ในระดับดี โดยด้านความถูกต้องและเหมาะสม ด้านความมีคุณค่าและประโยชน์ ด้านความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และด้ านภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับดีทุกด้าน
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ตอนที่ 2.3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตารางที่ 20 จานวน และส่วนร้อยละความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมต่อ แนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ระดับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ

จานวน

ร้อยละ

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง

1
6
-

14.3
85.7
-

จากตารางที่ 18 แสดงจ านวนและร้อยละความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมต่อ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่อยู่ในระดับดี จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 รองลงมาคือ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่อยู่ในระดับดีมาก
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อ ยละ 14.3 ส่วนระดับพอใช้และต้องปรับปรุง ไม่ ปรากฏความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
จะเห็นได้ว่า แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
การตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มจากผูท้ รงคุณวุฒิในทุกด้านอยู่ในระดับดี แสดงว่า ผลการวิจัยมี
ความถูก ต้อ งและเหมาะสม สามารถนาไปปฏิบัติจ ริง ได้ มี คุณค่าและเกิ ดประโยชน์ในการนาไป
เสริม สร้างให้นักศึก ษาผู้ใหญ่มี ทัก ษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี คุณภาพ รวมไปถึง
ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบอยู่ในระดับดีเช่นกัน
ตอนที่ 2.4 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ
ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ได้ให้ ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่ มเติมอื่นๆ ต่อแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ดังต่อไปนี้
1. ด้านหลักการและนโยบาย
1.1 หลักการและนโยบายเป็นสองเรื่องที่เน้นต่างกัน การเขียนปนกันทาให้แยกแยะ
และประเมินลาบาก ควรเขียนแยกส่วนกัน
1.2 ควรเพิ่มเรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษาของนักศึกษาผู้ใหญ่
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2. ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.1 คาว่า “นวัตกรรม” ควรนิยายให้ชัดว่า ไม่จากัดเพียงวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
หรืออื่นๆ แต่รวมถึงแนวคิดใหม่ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วย
2.2 ควรเพิ่มเรื่อง ชีวิตที่มีความสุข และการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง เรื่องทักษะ
ชีวิตและการทางาน ควรมีประเด็นเรื่องการเทียบโอนประสบการณ์ โดยพัฒนาให้เป็นระบบ
3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
3.1 องค์ประกอบ หรือรายละเอียดต่างๆ ในแต่ละรายข้อ ควรจัดรวมในหมวดหมู่
เป็นเรื่องเดียวกันได้ และควรศึกษาประเด็นหลักๆ ที่สามารถนาไปปฏิบัติและกาหนดนโยบายได้
3.2 ควรเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มาก และคานึงถึงการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ให้บรรลุถึงคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ชัดเจน
4. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
4.1 ควรนิยายเรื่อง “เครือข่าย” ให้ครอบคลุมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน
และครอบครัวด้วย และมีความชัดเจนเรื่องผู้ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น หน่วยงาน/องค์กรใด
สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์การนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยการตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มจากผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่า ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักการและนโยบาย พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิ
มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านหลักการและนโยบายอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.61)
โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและเหมาะสม ( X = 4.71) ความมีคุณค่าและประโยชน์
( X = 4.71) และภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57) และ
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติอ ยู่ในระดับ มาก ( X = 4.42) ด้านคุณลัก ษณะทั ก ษะการเรียนรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านคุณลักษณะทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับมาก ( X = 4.39) โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง
และเหมาะสม ( X = 4.57) และความมีคุณค่าและประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.57) ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ( X = 4.28) และภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก
( X = 4.14) ด้ า นการจัด กระบวนการเรีย นรู้ พบว่ า ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิมี ร ะดั บ ความคิ ดเห็นเกี่ ยวกั บ
ภาพรวมด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับ มาก ( X = 4.17) โดยมี ร ะดับ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความถูกต้องและเหมาะสม ( X = 4.28) ความเป็นไปได้ในทางปฏิ บัติ ( X = 4.14) ความมี
คุณค่าและประโยชน์ ( X = 4.28) และภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ ( X = 4.00) อยู่ใน
ระดับมากตามลาดับ และด้านการสนับสนุนและส่งเสริม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมด้านการสนับสนุนและส่งเสริมในระดับมาก ( X = 4.25) โดยมีระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความถูกต้องและเหมาะสม ( X = 4.42) ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ( X = 4.14) ความมี
คุณค่าและประโยชน์ ( X = 4.28) และภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ ( X = 4.14) อยู่ใน
ระดับมาก ตามลาดับ
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นอกจากนี้ ผลการวิเ คราะห์ความคิดเห็นของผู้ท รงคุณวุฒิโ ดยภาพรวมต่อแนวโน้ม การ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 85.7) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 14.3) ซึ่งผล
การวิเคราะห์แนวโน้มที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้วนั้น พบว่า ทุกข้อมีระดับคะแนน
อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาการได้รับฉันทามติเกินร้อยละ 60 (Flander, 1989) หมายถึงผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันในแต่ละด้านตามประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) ด้านหลักการและนโยบาย 2) ด้าน
คุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้านการ
สนับสนุนและส่งเสริม ในประเด็นต่อไปนี้ 1) ความถูกต้องและเหมาะสม 2) ความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติ 3) ความมีคุณค่าและประโยชน์ และ 4) ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ แสดงให้เห็น
ว่า แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่นี้มีความถูกต้อง
และเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ มีคุณค่าและประโยชน์ และภาพรวมของโครงสร้างและ
องค์ประกอบอยู่ในระดับดี
โดยสรุป แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักการและนโยบาย 2) ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม โดยแนวโน้ม
ทั้ง 4 ด้าน มีความสาคัญยิ่งต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ให้มีทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ เนื่องจากปัจจุบันตลาดแรงงานมีความต้องการผู้ที่มีทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงาน ที่มีการแข่งขันสูง รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางสัง คมส่ง ผลให้บุคคลต้องพัฒนาศัก ยภาพของตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากแนวโน้มดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน ทุกภาคส่วนในสังคมจาเป็นต้องตระหนักถึ ง
ความสาคัญ โดยเฉพาะหน่วยงานหรือองค์กรด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการศึกษาผู้ใหญ่
และด้านการพัฒนามนุษย์และสังคม อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
พัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ ร่วมกั บ สานักงานส่งเสริมการศึก ษานอกระบบและ
การศึก ษาตามอั ธยาศัย และหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ ที่ เ กี่ ยวข้อง ต้องร่วมกั นจัดให้มีกฎหมาย
แผนยุทธศาสตร์ และทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ใ หญ่ เพื่ อ เป็น ฐานให้ภ าคส่ว นอื่น ๆ น าไปปรั บ ใช้ เ ป็น กลยุ ท ธ์ นโยบาย และ
ทิศทางการดาเนินงานเพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับกลุ่มเป้าหมายได้
ต่อไป อีกทั้งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ 1) ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 2) ทั ก ษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ 3) ทั ก ษะชีวิตและการท างาน จะท าให้
นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ส ามารถดารงชีวิตและประกอบอาชีพในปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
รวมไปถึงทักษะต่างๆ ทาให้นักศึกษาผู้ใหญ่เกิดพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน และสอดคล้อง
กับแนวการพัฒนาคนให้มี คุณภาพในศตวรรษที่ 21 อาทิ การเข้าใจในเนื้อหาสาระวิชา การพัฒนา
ทักษะการคิด โดยเฉพาะการคิดขั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อ ง แนวโน้ม การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) โดยอธิบายกระบวนการดาเนินการ
วิจัย นาเสนอผลสรุป ของการวิจัยตามวัตถุป ระสงค์ก ารวิจัย อภิป รายผลการวิจัย และนาเสนอ
ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัย และข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้ง ต่อไป เพื่อการพัฒนาสาหรับผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจในหน่วยงานและองค์กรภาคส่วนต่างๆ อันจะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อาทิ
นาองค์ความรู้ที่ ได้ไปใช้ก าหนดแนวนโยบาย ทิ ศทางการพัฒ นา และการจัดท าแผนปฏิบัติก าร
เพื่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ อีกทั้งการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับบุคลากรรวมไปถึงการนาไปศึกษาหรือทาวิจัยต่อไป มีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย วิธีดาเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาอนาคตเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดย ผู้วิจัยได้กาหนดวั ตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ ดังนี้ 1) เพื่อ
วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ และ 2) เพื่อนาเสนอแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งขั้นตอนการดาเนินการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอนตามวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตการวิเคราะห์ทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสารงานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศระหว่างปี
พ.ศ. 2540 จนถึง พ.ศ. 2557 เพื่ อให้ได้องค์ความรู้ในเรื่องของทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ อี ก ทั้ ง แนวทางการจัดการศึกษา อาทิ พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ ม เติม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2545 แผนพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 และพระราชบัญญัติการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. 2551 รวมไปถึงหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดชีวิต
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
โดยผู้วิจัยสรุปข้อมูลที่ได้ลงในแบบวิเคราะห์เอกสาร
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2. ศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึกษาผู้ใหญ่จ ากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้า นการศึกษาตลอดชีวิต
การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ และทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเดลฟาย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมี
ผลงานในด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่
และทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย นัก วิชาการ ผู้ป ฏิบัติงาน และผู้ใช้บัณฑิตทั้ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 24 ท่าน ได้แก่ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีวิจัยแบบเดลฟาย จานวน 17 ท่าน และการตรวจสอบและ
ประเมินผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 7 ท่าน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 รอบ ดังนี้ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในรอบที่ 1
ใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด รอบที่ 2 ใช้แบบสอบถามปลายปิดในลักษณะแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ที่สร้างขึ้นจากการวิเคราะห์เนื้อหาของคาตอบผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 และรอบที่
3 ใช้แบบสอบถามที่มีข้อความเหมือนกับรอบที่ 2 ในแต่ละข้อคาถามจะระบุค่ามัธยฐาน (Median)
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) และคาตอบเดิมของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ผ่านมา
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนัดหมายผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ท่านตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้เชี่ยวชาญได้นัด
หมายไว้ด้วยตนเอง จากนั้นดาเนินการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 รอบ แล้ว นา
คาตอบของผู้เ ชี่ยวชาญในการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 มาสรุป ผลการวิเ คราะห์ก ารได้รั บ
ฉันทามติ และนาเสนอเป็นร่างแนวโน้มการเสริมสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ โดยการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 ท่าน
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการวิจัยแบบ
เดลฟาย ดัง นี้ การวิเ คราะห์ข้อ มูลในรอบที่ 1 เป็นการวิเคราะห์คาตอบของผู้เชี่ยวชาญจากแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิด โดยนาคาตอบที่ได้มาจัดเป็นข้อย้อยและตัดข้อมูลที่ซ้าซ้อนออก การวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ในรอบที่ 2 เป็ น การวิ เ คราะห์ค่ ามั ธ ยฐานและค่ า พิ สัย ระหว่ า งควอไทล์ โดยใช้ โ ปรแกรม
IBM SPSS Statistics Version 21 ในการคานวณ จากนั้นนาค่าที่ได้ไปแสดงในแบบสอบถามรอบที่ 3
และการวิ เ คราะห์ข้ อ มู ล ในรอบที่ 3 เป็ น การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ที่ ไ ด้จ ากค่ า มั ธ ยฐาน ค่ า ฐานนิยม
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่าง ค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยม และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
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ขั้นตอนที่ 2 การนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และสรุปข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการวิจัยแบบเดล
ฟาย เพื่อนาเสนอร่างแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
โดยการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมีผลงานใน
ด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอัธยาศัย การศึกษาผู้ใหญ่ และ
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ ว ย นั ก วิ ช าการ ผู้ บ ริ ห ารนโยบาย ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 7 ท่าน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบประเมินแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อการตรวจสอบและประเมินผลการวิจัย ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้
1) ด้านหลักการและนโยบาย 2) ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม โดยประเด็นสาหรับการตรวจสอบและ
ประเมินผลแนวโน้มในด้านต่า งๆ ประกอบด้วย 1) ความถูกต้องและเหมาะสม 2) ความเป็นไปได้
ในทางปฏิบัติ 3) ความมีคุณค่าและประโยชน์ และ 4) ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยนัดหมายผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่านตามวัน เวลา และสถานที่ที่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านได้
นัดหมายไว้ด้วยตนเอง จากนั้นดาเนินการจัดส่งแบบประเมินแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วยตนเอง
2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบประเมินแนวโน้มการ
เสริม สร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ โดยนาผลการ
ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และร้อยละ โดยใช้โปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 21 ในการคานวณ จากนั้นนาค่าที่ได้มา
วิเคราะห์ตามเกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล และสรุปเป็นแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ รวมถึงการรวบรวมและสรุป ข้อ คิดเห็นและ/หรือ
ข้อเสนอแนะทั้งหมด
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สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้ส รุป ผลการวิจัยเรื่อง แนวโน้ม การเสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยนาเสนอรายละเอียดผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ผู้วิจัยได้แบ่งกระบวนการในการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 1.1 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่จากเอกสารการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์
ทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้ม การเสริมสร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการวิจัยแบบเดลฟาย
จานวน 3 รอบ โดยสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่ 1.1 ผลการวิเ คราะห์ทักษะการเรีย นรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
จากเอกสารการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลการศึก ษาวิเ คราะห์ห ลัก การ และแนวคิดเกี่ ยวกั บ ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ผู้วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งสื่อต่างๆ อาทิ เอกสาร หนังสือ บทความทางวิชาการ
รายงานการวิจัย และเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีการศึกษารวบรวม
และทาการสรุปไว้แล้ว โดยใช้แบบวิเคราะห์เ อกสาร ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเนื้อหา
เกี่ ยวกั บ ทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นักศึก ษาผู้ใหญ่ พบว่า องค์ป ระกอบหลักและ
องค์ป ระกอบย่อ ยของทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วย 3
ทักษะ ดังนี้ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ทักษะการคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหา และทักษะการสื่อสารและความร่วมมือในการปฏิบตั งิ าน
2) ทั ก ษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ ทั ก ษะความรู้ พื้นฐานเกี่ ยวกับสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี ทักษะการรู้ ทักษะการใช้และการจัดการ ทักษะการวิเคราะห์ และการเข้าถึงสารสนเทศ
สื่อและเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิผล และ 3) ทักษะชีวิตและการทางาน ได้แก่ ทักษะความยืดหยุ่น
และความสามารถในการปรับตัว ทักษะความคิดริเริ่มและการชี้นาตนเอง ทักษะทางสังคมและการ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ทักษะการเพิ่มผลผลิตและการรับรู้ผิดชอบ และทักษะความเป็นผู้นาและความ
รับ ผิดชอบในการปฏิบัติง าน นอกจากนี้ การส่ง เสริม ทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ พบว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ต้องเน้นที่ตัวนักศึกษาผู้ใหญ่ ความต้องการในการ
เรียนรู้ และสภาพการณ์ปัจจุบันที่สอดคล้องกับ การดารงชีวิตและบริบททางสังคม เพื่อ นามาวาง
แผนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภ าพ ส่ง เสริม การเรียนรู้ ที่สามารถเชื่อมโยงความรู้ใน
เนื้อหาได้มากกว่าหนึ่งสาขา เพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยทักษะต่างๆ ดังกล่าวจะเกิดขึ้น
ได้ต้องอาศัยระบบสนับสนุนจาเป็นได้แก่ ระบบมาตรฐานและการประเมิน หลักสูตรและการสอน
การพัฒนาทางวิชาชีพ และระบบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนให้ความร่วมมือสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาผู้ใหญ่
ให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ
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ตอนที่ 1.2 ผลการวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ด้วยการวิจัยแบบเดลฟาย
ผลการศึกษาวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยใช้วิธีการวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ
พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในเกณฑ์การพิจารณาผลการได้ฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดย
ข้อความนั้นมีค่ามัธยฐานไม่ต่ากว่า 3.50 ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างค่ามัธยฐานและค่าฐานนิยมไม่
เกิน 1.00 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 จึงได้เป็นแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยมีสาระสาคัญครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักการ
และนโยบาย 2) ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
และ 4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ด้านหลัก การและนโยบาย พบว่า การเรียนรู้อยู่บ นพื้นฐานของหลักการศึก ษาผู้ใหญ่
จิตวิทยาผู้ใหญ่ และสอดคล้องกับบริบทของการดารงชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่ สร้างความตระหนักให้
เห็นถึง ความส าคัญ ของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่ง เสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมความสามารถที่โดดเด่นด้าน
การคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็นที ม และมี
ภูมิคุ้มกันในตนเองและสังคม ส่งเสริมการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งในระดับหน่วยงาน/องค์กร ชุมชน และ
ครอบครัว พั ฒ นาแหล่ง เรียนรู้ สื่อและ เทคโนโลยีส ารสนเทศให้มีคุณภาพและทันสมัย โดยการ
จัดระบบคอมพิ วเตอร์และอุ ป กรณ์ เ พื่อการเรียนรู้ในแหล่ง เรียนรู้ จัดตั้ง ศูนย์ข้อมู ล ส าหรับ ใช้ใน
การศึกษาเรียนรู้ เพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายและสามารถ
ใช้ได้ทันที เช่น รูปแบบของสื่อออนไลน์ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ และส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรมี
วิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริบทและสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วยทักษะต่างๆ ดังนี้
2.1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ใฝ่เรียน กระตือรือร้นในการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
ทั ก ษะพื้ นฐานในการเรี ยนรู้ โดยสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคานวณได้ มี ทั ก ษะการคิด
วิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่
นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ และมีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น
2.2) ทั ก ษะสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี ได้แก่ มี ทั ก ษะการรู้ การใช้ และการ
จัดการด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีให้เท่าทันอยู่เสมอ เพื่อการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทัน
ต่อเทคโนโลยี และเกิดการเรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย โดยรู้จักคิดวิเคราะห์ กลั่นกรอง
ความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนนาข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มีทักษะในการประยุกต์ใช้
สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
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2.3) ทักษะชีวิตและการทางาน ได้แก่ มีทักษะด้านความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
มีทักษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
มีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ และการทาประโยชน์
เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
3. ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ พบว่า การจัดกระบวนการจัดการเรียนรูเ้ พือ่ การเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ มีองค์ประกอบที่สาคัญต่างๆ ดังนี้
3.1) จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ ส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 และพั ฒ นาตนเองให้มี ทั ก ษะที่ พึง ประสงค์ของสัง คมภายใต้ทิ ศทางการพัฒ นา
ประเทศ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่ให้ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมไทย และปลูกฝังความคิด เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผู้ใหญ่ รวมถึง เพื่ อ ให้นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ส ามารถนาทั ก ษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการ
ดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง
3.2) รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ควรประยุกต์ใช้
ให้ส อดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่และบริบททางสังคมส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จาก
การใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพจริง การทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมการจัดการ
เรี ย นรู้ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น วิ ธี ก ารเรีย นทางไกล วิ ธี ก ารเรีย นแบบออนไลน์จ ากสื่อ
อิเ ล็ก ทรอนิกส์ และเครื่อ งมือสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มื อถือ แท็ บ เล็ต และส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้ในลัก ษณะที่ เ น้นความร่ วมมื อกั น ทั้ ง ผู้เ รียนกั บ ผู้เ รียน ผู้เ รียนกั บ ผู้ส อน ผสมผสานการจัด
ทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้
3.3) ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี สื่อ บุคคล สื่อ ธรรมชาติ สื่อเชิง กิ จ กรรม และสื่อจากวัส ดุและอุปกรณ์ สื่อแบบทัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบนั สื่อเสมือนจริง และสือ่ ของจริง สื่อเชิงกิจกรรมการฝึกปฏิบตั ิ
เช่น การสาธิตฝึกปฏิบัติ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ สื่อสังคมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้
เครื่องมือสื่อสารเพือ่ สร้างปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้ทุกสถานที่ ทุก
เวลาและทุกโอกาสแบบทันทีทันใด เช่น การสื่อสารทางอีเมล์ และการสนทนา (Video Call) อีกทั้ง
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจ มีความทันสมัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การให้บริการสืบค้นข้อมูล การบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
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3.4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการในการดารงชีวิต ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้
จริงในทันที ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรูจ้ ากสถานการณ์จริง เช่น การสาธิต กิจกรรม
เชิงทดลอง การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ส่งเสริมการเรียนรู้แบบสืบค้น เพื่อฝึก
การคิดวิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ และการใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ส่งเสริมกิจกรรมตามความ
สนใจ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ
กลุ่ม และการทางานเป็นทีม ส่งเสริมให้ใช้วิธีการเรียนได้อย่างคล่องตัวจากการสังเกต การฟัง การคิด
การพูดคุย และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การใช้เกมส์เพื่ อการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และ
นาฏการ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีสื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเกื้อหนุนการ
เรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ การเรียนรู้จากโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และ
การประชุม ทางไกล ส่ง เสริม การปลูก ฝังเรื่องจิตสานึก สาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ดารงชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น รวมถึง การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ที่ บูรณาการและ
เชื่อมโยงเนื้อหาสาระแบบผสมผสานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลายๆ ทักษะเข้าด้วยกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.5) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การวัดและประเมินผลที่มีการวาง
แผนการวัดและประเมินผลที่มีความยืดหยุ่น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ มีการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการวัดและประเมินผลที่สง่ เสริมทัง้ ใน
ระดับบุคคลและทีมงาน เช่น การประเมินด้วยตนเอง การประเมินจากการปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่ม
และการประเมินผลแบบออนไลน์ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการจัดโครงงาน
ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานจริง และคุณค่าของการวัดและประเมินผลอยู่
ที่การเปิดเผย โดยทุกฝ่ายทั้งผู้จัด ผู้สอน และผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมินร่วมกัน เพื่อ
สามารถนาจุดประสงค์ของการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง
4. ด้านการสนับ สนุนและส่ง เสริม พบว่า การสนับ สนุนและส่ง เสริม โดยมี ก ารจัดตั้ง ภาคี
เครือ ข่ายจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมื อระหว่างกันอย่างมีประสิท ธิภาพ
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเป็นผู้อานวยความสะดวกในด้านนโยบาย ทรัพยากรการ
เรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ มีเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ระหว่ า งองค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก รเอกชน องค์ ก รชุ ม ชน และเครื อ ข่ า ยผู้ ป ก ครอง โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงกันระหว่างเครือข่ายตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้ ทุกเครือข่ายมีส่วน
ร่ ว มในการจัด กระบวนการเรีย นรู้ทั้ ง หน่ว ยงานภาครัฐ องค์ ก รเอกชน องค์ ก รชุ ม ชน เครื อข่าย
ผู้ป กครอง และระบบเครือข่ายอินเทอร์เ น็ต สร้างภาคีเครือข่าย มี ก ารประชุม ปร ะสานงาน และ
แลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กร/ผู้จัด ต้องมี ความ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ อีกทั้งผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนใน
การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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ตอนที่ 2 ผลการนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่
ผู้วิจัยได้ดาเนินการนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ โดยออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ ตอนที่ 2.1 ผลการประเมินข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้ม
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ และตอนที่ 2.2
ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยการตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มจากผู้ทรงคุณวุฒิ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
ตอนที่ 2.1 ผลการประเมินข้อคิดเห็นเกี่ยวกั บแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในด้านต่าง ๆ
ผลการวิเคราะห์การนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ พบว่า ข้อ คิดเห็นของผู้ท รงคุณวุฒิ ในภาพรวมด้านหลักการและนโยบาย พบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับความถูกต้อง
และเหมาะสม ความมีคุณค่าและประโยชน์ และภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบอยู่ในระดับ
มากที่ สุ ด รองลงมาคื อ ความเป็ น ไปได้ ใ นทางปฏิ บั ติ มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น อยู่ ใ นระดั บ มาก
ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับ
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและเหมาะสม และความมี
คุณค่าและประโยชน์อ ยู่ใ นระดับ มากที่ สุด ส่วนความเป็นไปได้ในทางปฏิบั ติ และภาพรวมของ
โครงสร้างและองค์ประกอบมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ พบว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็น ในภาพรวมด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก โดยมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและเหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความมี คุณค่า
และประโยชน์ รวมถึงภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบอยู่ในระดับมาก และด้านการสนับสนุน
และส่งเสริม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
ในทุกข้ออยู่ในระดับมากเช่นกัน
ตอนที่ 2.2 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยภาพรวมต่อแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 85.7 และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 14.3 ซึ่งผลการ
วิเคราะห์แนวโน้มที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบและประเมินผลแล้วนั้น พบว่า ทุกข้อมีระดับคะแนนอยู่
ในเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาการได้ รับ ฉั นทามติ เ กิ น ร้อยละ 60 หมายถึ ง ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิมี ความคิดเห็น
สอดคล้องกัน จะเห็นได้ว่า แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่การประเมินในทุกด้านอยู่ในระดับดี แสดงว่า ผลการวิจัยมีความถูกต้องและเหมาะสม สามารถ
นาไปปฏิบัติได้จริง มีคุณค่าและเกิดประโยชน์กับนักศึก ษาผู้ใหญ่ และภาพรวมของโครงสร้างและ
องค์ประกอบอยู่ในระดับดี
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อภิปรายผลการวิจัย
จากข้อ ค้นพบแนวโน้ม การเสริมสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ ผู้วิจัยแบ่งการอภิปรายผลออกเป็น 2 ประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดัง นี้ 1) การ
วิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากเอกสารการวิจัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ควบคู่กับการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษา
นอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัย การศึก ษาผู้ใหญ่ และทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ด้วยวิธีการวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ และ 2) การนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยการตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มในด้าน
ต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ผลการวิเ คราะห์ทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ จากเอกสาร
การวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการวิจัย
แบบเดลฟาย พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วยทักษะ
หลักและทักษะย่อยต่างๆ ซึ่งทักษะที่มีความสาคัญและเป็นทักษะเด่นที่นักศึกษาผู้ใหญ่ควรมีในยุคแห่ง
ศตวรรษที่ 21 โดยทักษะหลักที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีความสาคัญมากที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมมี ร ะดับ ความคิดเห็นในระดับ มากที่สุดทุ กข้อ รองลงมาคือ ทั ก ษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี โดยผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นในระดับมากที่สุด จานวน 3 ข้อ และมีจานวน 1 ข้อ
ที่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ส่วนทักษะชีวิตและการทางาน เป็นทักษะที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า
ควรให้ความสาคัญรองลงมาจาก ทั ก ษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และทั ก ษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี แต่ก็ยังมีความสาคัญในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 โดยผู้เชี่ยวชาญมีระดับความคิดเห็นในระดับ
มากที่สุด จานวน 3 ข้อ และมีความคิดเห็นในระดับมาก จานวน 2 ข้อ ดังต่อไปนี้
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม มีความสาคัญมาก และเป็นทักษะเด่นที่นักศึกษาผู้ใหญ่
ควรพึงมีเป็นอันดับแรก เนื่องจากทักษะการเรียนรู้ เป็นทักษะพื้นฐานอันนาไปสู่การแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ส่งผลให้เกิดทักษะอื่นๆ โดยเฉพาะทักษะการสร้างนวัตกรรมใหม่ ซึ่งมีทักษะ
ย่อยได้แก่ ทักษะในการแสวงหาความรู้ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ ดังที่ ยุทธการ สืบแก้ว (2551) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้
เป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะการเรียนรู้เป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
คนให้เกิดทักษะด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านความรู้ และทักษะการใช้ชีวิต อันจะทาให้มนุษย์สามารถ
ปรับตัวให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อน และปัญหา
ต่างๆ ของบริบทสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว อีกทั้ง Mishra and Kereluik (2011) ได้เพิ่มเติมว่า
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ได้ถูกกาหนดเป็นยุทธศาสตร์การทางานเพื่อการจัดการศึกษาเรียนรู้ใน
ยุคใหม่ ให้เ กิ ดประสิท ธิภาพสูง สุด ในขณะเดียวกั น ได้มี ก ารนามาเป็นยุท ธศาสตร์เ พื่อเสริม สร้าง
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาเรียนรู้ให้เกิดขึ้นเช่นกัน
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ทักษะที่สาคัญต่อมาคือ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และมีวิจารณญาณ
ทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือ กับผู้อื่นในการปฏิบัติงาน
ดังคากล่าวของ Tony Wagner (2008) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับการเตรียมผูเ้ รียนในยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อ
สามารถดารงชีวิตได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนมากขึ้นไว้ในหนังสือเรือ่ ง “The Global Achievement
Gap” โดยต้องให้ความสาคัญกับทัก ษะการคิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา ทักษะการร่วมมือกั บ
เครือข่ายต่างๆ ทักษะการปรับตัวและการมีความคล่องแคล่วว่องไว ทักษะการคิดริเริ่มและการเป็น
ผู้ประกอบการที่สร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนที่มีประสิทธิภาพ ทักษะการ
เข้ า ถึ ง และวิ เ คราะห์ ส ารสนเทศ และการใฝ่รู้ อยากรู้ อ ยากเห็น และมี จิ นตนาการ นอกจากนี้
enGauges (2003) ได้เน้นย้าถึง ทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดารงชีวิตและ
การเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี คุณค่า ดัง นี้ การรู้ห นัง สือในยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีผลิตภาพ
และจิ น ตนาการที่ สูง นอกจากแนวคิ ด ดั ง กล่า วแล้ว ทิ ศ นา แขมมณี (2555) ได้ ส รุ ป ว่ า ผู้ เ รียน
ในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมอง ได้แก่ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะที่เกี่ยวข้องกับเสียง ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร และทักษะที่
เกี่ยวข้องกับจิตใจ ได้แก่ ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัย ทักษะการเป็นผู้นา และทักษะการยอมรับ
พันธะเพื่อความดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้น
2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นทักษะที่มีความสาคัญมากในปัจจุบัน ดังเห็นได้
จากกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2554-2563
(National ICT Policy Framework 2011-2020: ICT 2020) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุทธศาสตร์การ
สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์สาระการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เรียนได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทักษะ
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสาคัญต่ อการสร้างสังคมสารสนเทศ และการอยู่ร่วมกันใน
เครือข่ายสังคม เพราะสังคมสารสนเทศเป็นสังคมที่เน้นการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การจัดเก็บ
ประมวลผล สืบค้น และเผยแพร่สารสนเทศ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ โดยผู้ใช้ตอ้ งสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ด้ วยตนเอง ซึ่งผู้วิจัยได้นาเสนอทักษะย่อย ได้แก่ มีทักษะการรู้ การใช้ และ
การจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เท่าทัน เพื่อการปรับตัวและ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี ดังที่ William (1999) ได้ย้าว่า การเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี ช่วย
พัฒนาทักษะการคิดและการแก้ปัญหา รวมถึงทักษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณและทัก ษะในการ
ประยุกต์ ช่วยสนับสนุนการสร้างความรู้ในรูปแบบการเรียนรูท้ ี่ใช้สิ่งแวดล้อมทาให้เกิดการเรียนรู้ตา่ งๆ
และเกิดการเรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย มีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการสารสนเทศ
สื่อ และเทคโนโลยีไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เห็นได้จากองค์การ UNESCO (2005) ได้นาเสนอ
กรอบความรู้ และทักษะพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้
การทางาน และการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ เป็นทักษะที่บูรณาการทักษะการรู้คิดกับ
ทักษะด้านเทคนิคมาประยุกต์ใช้กับงานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อการเข้าถึงข้อมูล การจัดกระทา
ข้อมูล การวิเคราะห์และแสดงผลข้อมูล การประเมินผลข้อมูลและการสร้างข้อมูลขึ้นใหม่
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นอกจากทักษะดังกล่าวแล้ว นักศึกษาผู้ใหญ่ต้องมีทักษะการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทัน
ต่อเทคโนโลยี และเกิดการเรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย โดยรู้จักคิดวิเคราะห์ กลั่นกรอง
ความรู้ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ก่ อ นน าข้ อ มู ล มาใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสม จากความคิ ด ของ
Bellanca and Brandt (2010) ที่ได้เขียนถึงความสาคัญ ของทัก ษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ไว้ในหนังสือเรื่อง “21st Century Skills: Rethinking How Students Learn” โดยได้สะท้อนให้เห็น
ว่าประชาชนในศตวรรษที่ 21 มีชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีและสื่อที่กระจายไป
ทั่ว ซึ่งสังเกตได้จากการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเต็มที่ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเครื่องมือ
ต่างๆ ทางเทคโนโลยี รวมถึง ความสามารถที่ จ ะสร้างความร่วมมื อและท าให้ แต่ล ะบุคคลมี ส่ว น
เสริมสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างคาดไม่ถึง ซึ่งการที่จะเป็นประชากรในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมี
ประสิท ธิผลจะต้อ งมี ความสามารถที่ หลากหลาย มี ทั ก ษะการคิดเชิงวิพากษ์ที่เชื่อมโยงกับทักษะ
สารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั ก ษะที่ จ าเป็นเพิ่ม เติม คือ ทั ก ษะในการประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็น
เครื่องมือในการเรียนรู้ และมีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม หากกล่าวถึงทักษะการรู้สารสนเทศ วิรุฬห์ นิลโมจน์
(2556) ได้อธิบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรู้ สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ว่า ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่
สังคมและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นยุคข้อมูลข่าวสาร สภาพแวดล้อมการรู้สารสนเทศ
มี ความซับ ซ้อ นเพิ่ ม มากขึ้น เป็นสภาพที่ ขับ เคลื่อนด้วยสื่อ และเทคโนโลยี บุคคลต้ องเผชิญ กั บ
สารสนเทศที่หลากหลายรูปแบบ โดยได้อ้างอิงถึงทัศนะของสมาคมห้องสมุดอเมริกัน (American
Library Association) ที่ ก าหนดองค์ ป ระกอบของการรู้ ส ารสนเทศ (Information Literacy)
ว่าเป็นความสามารถในการตระหนัก ว่าเมื่ อใดจ าเป็นต้องใช้ส ารสนเทศ เข้าถึง ความส า คัญ ของ
สารสนเทศว่าใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจและช่วยในการทางานหรือการเรียนให้ดีขึ้น ความสามารถใน
การค้นหาสารสนเทศและรู้ว่าจะได้สารสนเทศที่ต้องการได้จากที่ใด และจะค้นสารสนเทศได้อย่างไร
ความสามารถในการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ความสามารถใน
การประมวลผลสารสนเทศ คือ การคิดและวิเคราะห์สารสนเทศที่ได้มาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
ความสามารถในการใช้และการสื่อสารสารสนเทศอย่างมีประสิท ธิภาพ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
ตนเองได้ตลอดการเข้าถึง และการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกกฎหมาย
3) ทั ก ษะชี วิ ต และการท างาน มี ค วามส าคั ญ อย่ า งมากเช่ น กั น เนื่ อ งจากสภาพสั ง คม
ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของความเร็วและความล้าสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร ความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ วัฒนธรรม และการหล่อหลอมรวมความคิดและความเชื่อของกลุ่มคน ที่นักศึกษาผู้ใหญ่
จะต้ อ งเตรีย มความพร้อ ม เพื่ อ การมี วิ ถี ชี วิ ต ยุ ค ใหม่ อ ย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ซึ่ ง จากสภาพสัง คมที่
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาผู้ใหญ่ทั้งการดาเนินชีวิตท่ามกลางกระแสเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาการปรับตัว ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ หากนักศึกษาผู้ใหญ่ มีทักษะชีวิตต่า
ขาดภูมิคุ้มกันทางสังคมที่ดี เมื่อ สาเร็จการศึกษาไปแล้ว อาจเป็นผู้ที่ไม่ประสบความสาเร็จในชีวิต
มี ปัญ หาทางอารมณ์ จิตใจ และมี ความขัดแย้ง ในชี วิตได้ โ ดยง่าย ดัง นั้นจึง จ าเป็นต้องได้รับ การ
เสริมสร้างทักษะชีวิตและการทางาน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้รอดพ้นจากการครอบงาทางความคิดของสือ่
เทคโนโลยี และสามารถตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคมอย่างรู้เท่าทัน
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ซึ่งมีทักษะย่อย ได้แก่ มีทักษะด้านความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทและ
สภาพแวดล้อม มีทักษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกั น ดังเช่น WHO (1997) ที่อธิบาย
ความหมายของทักษะชีวิตคือ เป็นความสามารถในการปรับพฤติกรรมและการปรับตัวในอนาคตเพื่อ
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันได้อย่างเหมาะสม การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม ซึ่ง UNICEF (2004) กล่าวถึงทักษะชีวิตเป็นกลุ่มใหญ่ด้านจิตวิทยาระหว่าง
บุคคลและสังคม เพื่อช่วยให้สามารถตัดสินใจ จัดการกับอารมณ์ และสื่อสารได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ทาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้นักศึกษาผู้ใหญ่ต้องมีทกั ษะการรูร้ ะเบียบวินยั
คุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองอย่างเป็นระบบ มีทักษะในการเป็น
ผู้ น าและมี ค วามรับ ผิด ชอบ รู้ จั ก เสี ย สละ และมี ทั ก ษะการเพิ่ ม ผลผลิต ในการปฏิ บั ติ ง าน ดัง ที่
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2556) เห็นว่า ทุกคนในสังคมควรจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่สาคัญอันเป็น
พื้นฐานของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้แก่ ทั ก ษะการเรียนรู้ ทั ก ษะการแสวงหาความรู้ วิธีก ารคิด
วิเคราะห์ การรู้จักตั้งคาถาม รวมทั้งการสังเคราะห์ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ใหม่ ขึ้น และ
ทักษะชีวิตและการทางาน มีทักษะในการดารงชีวิตที่ดีทั้งการดูแลสุขภาพอนามัย การทางาน การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้สามารถดารงชีวิตได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน ดังนั้น ความจาเป็นในการ
พัฒนากรอบแนวคิดเพื่อความสาเร็จและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 จึงเป็น
เรื่องที่สาคัญ เนื่องจากการเรียนรู้เน้นการพัฒนาด้านทักษะความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน และการรู้หนังสือ รวมถึงความรู้ทางวิชาการจนสามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและสื่อสารได้
อย่างมีคุณภาพ ประกอบด้วย ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Partnership for 21st century skills, 2009)
จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 ส่งผล
ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น การมีทักษะความรู้ ทักษะวิชาชีพ
และทักษะชีวิตที่สูงขึ้น เป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น
การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 จึ ง มี ค วามจ าเป็ น และส าคั ญ มากในยุ ค นี้ ดั ง ที่
สุท ธิพ ร จิตต์มิ ตรภาพ (2553) กล่าวว่า ในโลกยุคปัจ จุบันและอนาคตมี ก ารแข่ง ขันสูง บุคคลถูก
คาดหวัง สูง ว่าจะมี ความรู้ ความสามารถและทัก ษะเพียงพอที่จะปฏิบัติง านได้ทั นที รวมถึง ต้องมี
ศักยภาพที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถรับข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปตลอดชี วิต
การท างานมี ความสามารถในการใช้ ภาษาต่างประเทศ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม และมีเจตคติที่ดีในการเรียนรู้ อย่างไรก็ตามสาหรับผู้เรี ยนในศตวรรษที่ 21
Jukes and Dosaj (2006) มองว่าผู้เรียนจะมีลักษณะเป็นนักร่วมมือ จากเครือข่ายกระจายความรู้
ความคิด ทั ก ษะ และการเรียนรู้ใหม่ ๆ เป็นผู้เ รียนรู้อิส ระ มี ความยืดหยุ่นเพื่อเรียนรู้ตลอดชี วิ ต
เป็นนัก วิเคราะห์ที่ฉลาด มี ความสามารถในการตรวจสอบได้ อย่างลึกซึ้ง และเป็นนักสังเคราะห์ที่
สร้างสรรค์ สามารถทาความเข้าใจแนวคิด และความคิดที่ซับซ้อน ซึ่งลักษณะดังกล่าวต้องการรูปแบบ
การเรียนรู้แบบใหม่ เช่น สนุก กั บ การเรียนรู้ กระฉับ กระเฉงว่องไว เพื่อรับ สารสนเทศได้รวดเร็ว
ลดขั้นตอน ลดลาดับ เชื่อมโยงหลายมิติ และตรงตามความต้องการ จัดโอกาสการทางานหลายด้าน
การสร้างเครือข่าย และการมีปฏิสัมพันธ์ ใช้สิ่งที่รู้จากสมองและจิตใจมาทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ให้ดียิ่งขึ้นไป
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ตอนที่ 2 การนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่
ผลการนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่มีแนวโน้มครอบคลุมใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลักการและนโยบาย 2) ด้านคุณลักษณะทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ และ 4) ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
โดยได้ตรวจสอบและประเมินผลแนวโน้มจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ความถูกต้องและเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ความมีคุณค่าและประโยชน์ และภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
จากแนวโน้มทั้ง 4 ด้าน พบว่า แนวโน้ม ที่มีความสาคัญและเป็นหัวใจในการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ คือ แนวโน้มด้านหลักการและนโยบาย และแนวโน้ม
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เนื่องจากการสร้างความเข้มแข็งทางด้านการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่ ทุก
ฝ่ายควรตระหนัก และมองเห็นความส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ ทิ ศทางการพัฒนา รวมถึง
นโยบายการดาเนินงานและแผนปฏิบัติการสู่การพัฒนาทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถนาไปปฏิบัติจริงได้ อีกทั้งการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาผู้ใหญ่ จาเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายด้าน
โดยเฉพาะด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญของ
การเสริม สร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นักศึก ษาผู้ใหญ่ ในขณะเดียวกั นการจัด
กระบวนการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นต้องอาศัยกรอบแนวคิดด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ได้ตรงตามกรอบแนวคิด
ดังกล่าว นอกจากนี้ยังต้องอาศัยระบบการสนับสนุนและส่งเสริมที่ดี เพื่อให้การดาเนิน การเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ประสบผลสาเร็จสูงสุด ดังต่อไปนี้
1. แนวโน้มด้านหลักการและนโยบาย ท่ามกลางพลวัตรของสังคมในปัจจุบันผนวกกับกระแส
แนวโน้มที่จะมาถึง ในอนาคต สังคมไทยกาลังต้องการนโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาเรียนรู้
แบบมุ่งอนาคต แนวโน้มการจัดการศึกษาเรียนรู้ในอนาคตต้องเน้นไปที่รูปแบบที่ตอบสนองต่อกระแส
โลกาภิวัตน์ และเศรษฐกิจการแข่งขัน รวมไปถึงแนวโน้มการเป็นเศรษฐกิจฐานความรู้ในศตวรรษที่ 21
เป็นส าคัญ ผู้วิจัยนาเสนอแนวโน้ม เกี่ ยวกั บหลัก การ ดัง นี้ การเรียนรู้อยู่บ นพื้ นฐานของหลักการ
ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ จิ ต วิ ท ยาผู้ ใ หญ่ และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของการด ารงชี วิ ตของนั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่
ซึ่ ง อาชั ญ ญา รั ต นอุ บ ล (2551) เห็ น ว่ า องค์ ป ระกอบที่ ช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ผู้ใ หญ่เ กิ ด การเรียนรู้
ประกอบด้วย ความเหมาะสมและความพร้อมของผู้ใหญ่ในการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์
สติปัญญา อายุ ความสามารถ และประสบการณ์เดิม รวมไปถึงทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่เรียน และสิ่งที่
เรียนรู้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใหญ่ นอกจากนี้คาอธิบายของ Knowles (1975) ได้อธิบาย
ทฤษฎีการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Andragogy) คือ การใช้สถานการณ์ต่างๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากกว่า
การสอนในเนื้อ หาวิชา ควรจัดการเรียนรู้ให้ผู้เ รียนได้เ รียนรู้จ ากแหล่ง การเรียนรู้ที่ ห ลากหลาย
โดยเฉพาะประสบการณ์ของผู้เรียน เนื่องจากประสบการณ์มีความสาคัญและมีคุณค่ามากที่สุดสาหรับ
ผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่
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อี ก ทั้ ง หลัก การสร้างความตระหนัก ให้เ ห็นถึง ความส าคัญ ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เห็นได้จากคากล่าวของ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล (2551)
ได้กล่าวว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสังคมที่ประชาชนซึ่งมีนิสัยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ที่หลากหลายเอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตและสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้อ ย่างรวดเร็ว มุ่ ง เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะและ
ทั ศ นคติ ที่ ดี แ บบองค์ ร วมเพื่ อ การด ารงชี วิ ต ในสั ง คมอย่ า งมี คุ ณ ภาพ นอกจากนี้ Jarvis (2007)
ได้ย้าถึง สังคมแห่งการเรียนรู้ว่า เป็นเมืองที่ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของปัจเจกบุคคล และให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยง
ทางสังคมและการสร้างสรรค์เพื่อความเจริญงอกงาม ส่วนการนาเสนอแนวโน้มเกี่ยวกับนโยบาย ดังนี้
ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็ นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ดังที่ Hojat et al. (2006) กล่าวไว้ว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการพัฒนา
บุคลากรโดยผ่านกระบวนการให้การสนับสนุนวิธีการต่างๆ แก่บุคคล เพื่อให้เข้าถึงความรู้ ทักษะ และ
ความเข้าใจว่าบุคคลมี ความต้อ งการในการเรีย นรู้ตลอดชีวิ ตเพื่อการมี ความเชื่อมั่ น มี ความคิ ด
สร้างสรรค์ และมีความสุขกับการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ อีกทั้ง
Europa (2003) เห็นว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้ดาเนินการผ่านชีวิต
โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการปรับปรุงความรู้ ทักษะ และความสามารถที่มีความสัมพันธ์กับมุมมองภายใน
ของบุคคลและสังคม นโยบายต่อมาคือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีความสามารถที่
โดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ การคิดเชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์ การทางานเป็น
ทีม และมีภูมิคุ้มกันในตนเองและสังคม ซึ่งสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (2556) ได้กล่าวว่า นโยบายและจุดเน้นการพัฒนาและการจัดทานิทรรศการ รวมถึงการจัด
กิจกรรมที่เน้นการเสริมสร้างทักษะ กระบวนการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาทักษะการคิด การวิเคราะห์
กระตุ้นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างแรงบันดาลใจให้นาความรู้ไปใช้ในการพัฒนาชีวิตและ
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพิ่มเติมในเรื่องการส่งเสริมทักษะ
ความสามารถที่โดดเด่น Chapman (2010) ได้นาเสนอทักษะที่สาคัญในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้เรียน
ในอนาคต ควรมี ทั ก ษะการคิดเชิงวิพากษ์ หรือทั กษะการคิดอย่างมี วิจารณญาณในการวิเคราะห์
การสังเคราะห์ และการเข้าใจความสัมพันธ์เชื่อมโยงของระบบต่างๆ ทักษะการแก้ปัญหาในการตั้ง
คาถามที่ ถูก ต้อ งเหมาะสมเกี่ ยวกั บ ประเด็ นต่างๆ รวมทั้ ง กระบวนการหาคาตอบ ทั ก ษะการคิด
สร้างสรรค์ในการคิดออกนอกกรอบความคิดเดิม มี ความคิดริเริ่ม ทักษะการสื่อสาร โดยสามารถพูด
เขียน และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้อย่างดี ทักษะการพัฒนาลักษณะนิสัยส่วนตนในการเข้าใจ
ตนเอง และการปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ทักษะการเป็นผู้นา และทักษะการยอมรับ
พันธะที่จะยอมรับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม สั งคมและสิ่งแวดล้อม จากนั้นเป็นนโยบายที่
เน้นเรื่องการจัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
และจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงาน/องค์กร ชุมชน และครอบครัว
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เห็นได้จ าก ภายใต้ยุท ธศาสตร์ นโยบายการปฎิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ สอง ระหว่างปี
พ.ศ. 2552-2561 ได้กาหนดนโยบายการปฎิรูปการศึกษาโดยมุ่งเน้น การพัฒนาและการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิ ตอย่างมีคุณภาพ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาในอนาคตว่า
ภายในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีแนวโน้ม การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ โดย
เน้นประเด็นหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย
2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่ วนของสัง คม
ส่งผลให้คนไทยยุคแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีนิสัยใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีทักษะใน
การสื่อ สาร สามารถคิดวิเ คราะห์ แก้ ปัญ หา คิดริเ ริ่ม สร้างสรรค์ มี จิตสาธารณะ มี ร ะเบียบวินัย
มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและความภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถก้าว
ทั นโลก ผู้เ รียนทุ ก ระดับ ทุ ก ประเภทการศึกษามี แนวโน้ม เกี่ ยวกั บ ผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนสูงขึ้น
กาลังแรงงานและผู้สูงอายุได้รับการศึกษาและเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทาให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ ดีขึ้น มี ทั ก ษะ และความรู้พื้นฐานทั้งในการดารงชีวิตและในการท างานอย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพลภาพ ได้รับบริการการศึกษาและการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552)
นโยบายการพั ฒนาแหล่ง เรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและทันสมัย
โดยการจัดระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลสาหรับใช้ใน
การศึกษาเรียนรู้ การเพิ่มพื้นที่ของแหล่งเรียนรู้และทรัพยากรในการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายมีค วาม
ทันสมัยและสามารถใช้ได้ทันที โดยสามารถแสวงหาความรู้ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่ง นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมการศึก ษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีนโยบายว่า การพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา และการส่งเสริมการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิด
ประสิท ธิภาพในการจัดการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัย เป็นการพัฒ นาทั ก ษะ
การเรียนรู้ เพื่อให้รู้เท่าทันสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมไปถึงการส่งเสริมให้หน่วยงานหรือองค์กร
มีวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจน เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริบทและสามารถนาไปใช้ได้จริง
ดังนั้น หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่
คือ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
รวมถึง หน่วยงานหรือองค์ก รภาคส่วนต่างๆ ที่ เ กี่ยวข้องในสังคม ร่วมมื อกั น ก าหนดนโยบายด้าน
การศึกษาผู้ใหญ่ จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ จะเห็นได้จากแนวโน้มเกี่ยวกับนโยบายด้านการศึกษา
ของประเทศไทยในอนาคต อาทิ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552–2559) กาหนด
วิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยุทธศาสตร์ประเทศ (อนาคตประเทศไทยปี 2020) ได้กาหนดยุทธศาสตร์หลัก
ในการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสาคัญของการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
และโลก ยกระดับสถานศึก ษา คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ให้ ส อดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัด และ
สนับสนุนการจัดการศึกษามากขึ้น (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
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2. แนวโน้มด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นหัวใจสาคัญในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
ส่ง ผลกระทบทั้ ง ทางเศรษฐกิ จ สัง คม สิ่ง แวดล้อม วิท ยาศาสตร์ โดยเฉพาะความก้ า วหน้า ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีคุณภาพและศักยภาพ มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เหมาะสม
และตรงตามความต้องการใช้กาลังคนของประเทศ เพื่อสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ดังนั้นการ
เตรียมนัก ศึก ษาผู้ใหญ่ส าหรับโลกอนาคตนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้จึง มุ่ งเน้นไปสู่ก ารสร้าง
คุณลักษณะต่างๆ ให้แก่นักศึกษาผู้ใหญ่ ได้แก่ การเป็นนักสื่อสารที่มีคุณภาพ การเป็นนักแก้ปัญหา
การเป็นนักนวัตกรรม การเป็นนักคิดวิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดสร้างสรรค์ รวมไปถึงการ
ทางานร่วมกันอย่างร่วมมือ ประเด็นสาคัญของผู้สอนยุคใหม่จะไม่เน้นที่การสอน แต่มีหน้าที่สร้างแรง
บรรดาลใจให้เกิดขึ้นในตัวของนักศึกษาผู้ใหญ่ เน้นการออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นผู้
ชี้แนะการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้น การจัด กระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ มีองค์ประกอบ ดังนี้
2.1) จุดมุ่งหมายของกระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่พึงประสงค์ของสังคมภายใต้ทิศทางการพัฒนา
ประเทศ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่ให้ตอบสนองและทันต่อการเปลีย่ นแปลงของ
สังคมไทย เพื่อปลูกฝังความคิด เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา
ผู้ใหญ่ และเพื่อให้นักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการดารงชีวิต
ได้อย่างแท้จริง ดังบทความเรื่อง What is 21st Century Education ที่ให้ความเห็นว่า สังคมได้มีการ
ปรับตัวไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน์แล้ว แต่การจัดการศึกษายังมีการเปลี่ยนแปลง
น้อยมาก ดัง นั้นจึง เป็นความท้ าทายที่จะต้องปรับตัวการจัดการศึก ษาให้เ หมาะกับโลกในยุคแห่ง
ศตวรรษที่ 21 คือ หลักสูตรการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ควรมีลักษณะบูรณาการ จัดการเรียน
การสอนแบบโครงการ และขับเคลื่อนโดยงานวิจัย มีความเชื่อมโยงกับชุมชุน ท้องถิ่น ชาติ และโลก
อีกทั้งต้องเกี่ยวข้องกับทักษะการคิดขั้นสูง เทคโนโลยีและสื่อผสมต่างๆ ความสามารถในการใช้สื่อ
สมั ย ใหม่ และการประเมิ น ตามสภาพจริ ง นอกจากนี้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้ประกาศให้การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติในปี พ.ศ. 2556 โดยประกาศให้
เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยกาหนดเป้าหมาย มุ่ง เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2556) อีกทั้งการ
จัดการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 ได้พัฒนาการศึกษาสู่การสร้าง การพัฒนา และการเตรียมความพร้อม
ของคนไทยให้ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ให้เหมาะกับโลกอนาคตในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้มีความ
รอบรู้ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีทักษะ ความถนัด ความชานาญในการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่าง
ต่อเนื่อ ง มี คุณลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ และทั ก ษะที่ จ าเป็นในอนาคต ซึ่ง เป็นปัจ จัยส าคัญ ต่อการ
ขั บ เคลื่ อ นและยกระดั บ การพั ฒ นาประเทศให้ สูง ขึ้ น สามารถแข่ ง ขั น ได้ใ นเวที โ ลก (ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557)
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2.2) รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ควรประยุกต์ใช้
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่และบริบททางสังคม ส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม ดังที่ ชัยวัตร สุทธิรัตน์ (2556)
ได้กล่าวถึงแนวโน้มรูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นผู้สอนต้องตระหนักถึง
ความเจริญของสังคมที่เปลี่ยนไปอย่ารวดเร็วและต่อเนื่อง ดังนั้นวิธีการจัดการเรียนรูต้ ้องปรับให้ทนั กับ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดังนี้ 1) การจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 ผู้สอนต้องแปลงรูปแบบการเรียนรู้ให้กลายเป็นสิ่งอานวยความสะดวก อาทิ มีสะดวกในการ
เคลื่อนย้าย สามารถปรับรูปแบบในการใช้พื้นที่ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเอื้อต่อการ
เรียนรู้แบบโครงงานหรือการเรียนรู้ด้วยผู้เรียนมากกว่าการเรียนที่เน้นเนื้อหา 2) การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้สาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต้องมีกระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
โดยการศึกษา ค้นคว้า พิสูจน์ ทดลองด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนวโน้มการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ในอนาคตจึงน่าจะเห็นภาพของผู้เรียนที่มุ่งมั่นในการทางานของตนเอง จากการเขียนบันทึกออนไลน์
การค้นคว้าบนโลกอินเทอร์เน็ต การเรียนผ่านโลกเสมือนจริง การประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการท า
เว็บ ไซต์ การนาเสนอผลงานผ่านสื่อดิจิตอล หรือการประเมิ นทั ก ษะการทางานร่วมกั นแล ะการ
นาเสนอผลงานของเพื่อนๆ ร่วมกันเป็นทีม รูปแบบวิธีการต่อไปคือ ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้จากการ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพจริง การทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมการจัดการ
เรี ย นรู้ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศ เช่ น วิ ธี ก ารเรีย นทางไกล วิ ธี ก ารเรีย นแบบออนไลน์จ ากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ซึ่ง นโยบายด้าน
การศึกษานอกระบบ ได้กล่าวว่า การจัดให้มีวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสามารถพัฒนาทักษะเกี่ยวกับสาระและวิธีการ
เรียนรู้ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ อีกทั้งพัฒนาสื่อแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออื่นๆ ที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2556)
นอกจากนี้ต้อง ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่วมมือกัน ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียน
กับผู้สอน ผสมผสานการจัดทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้ ดัง
รูปแบบและวิธีการสอนของ Churches (2008) ได้นาเสนอว่า ในอนาคตการเปลี่ยนแปลงห้องเรียน
ครู หลักสูตร และการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21 นั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเรือ่ งศาสตร์การสอน เพื่อ
สะท้ อ นวิ ธี ก ารเรีย นรู้ข องผู้เ รีย นในการก้ า วสู่อนาคต มี ก ารเชื่ อมโยง มี ก ารปรับ เปลี่ย น และมี
วิ วั ฒ นาการ ดั ง นั้ น รู ป แบบและวิ ธี ส อนจะต้ องเน้ นการเรี ย นรู้เ พื่ อศตวรรษที่ 21 คื อ การใช้สื่อ
สารสนเทศและเทคโนโลยี คานึงถึงบริบทที่เป็นจริง เป็นสหวิทยาการ ยึดความร่วมมือ ยึดโครงการ
เป็นฐาน ใช้การแก้ปัญหาเป็นเครื่องมือในการสอน การประเมินแบบโปร่งใส และการพัฒนาทักษะการ
คิด นอกจากนี้ พรทิ พ ย์ ศิริภัท ราชัย (2556) ได้นาเสนอแนวโน้ม รูป แบบการเรียนรู้แบบ STEM
Education เพื่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา
เพื่อให้ผู้เ รียนนาความรู้ทุ ก แขนงมาใช้ในการแก้ ปัญ หา การค้นคว้า และการพัฒ นาสิ่ง ต่างๆ ใน
สถานการณ์โลกปัจจุบัน และอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาทักษะสาคัญในโลกโลกาภิวัตน์หรือทักษะที่
จาเป็นสาหรับศตวรรษที่ 21 คือ ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ ทักษะการ
ทางานกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเป็นผู้นา ตลอดจนการน้อมรับคาวิพากษ์วิจารณ์ของผู้อื่น
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เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มด้านหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 The Victorian Council of School
Organizations (2012) ได้กล่าวถึงหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 ว่าจะต้องเน้นความมีคุณภาพต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกคน และควรมีลักษณะสาคัญคือ มีเนื้อหาลึ ก กว้าง และสมดุลต่อเนื่องกันตั้งแต่
ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีความครอบคลุมทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ
รวมถึงการแก้ปัญหาในโลกที่เป็นจริง ทั้งความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงลึกกับการปฏิบัติหรือทักษะ
พิเศษ ทั้งการสอนแบบชี้นากับการให้อิสระในการสืบค้น ทั้งการศึกษาสามัญกับการศึกษาอาชีพ หรือ
การเรียนรู้เชิงเทคนิคและการประยุกต์ ทาให้เกิดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาลักษณะส่วนบุคคลให้กับผูเ้ รียน
ได้ สามารถตอบสนองความต้องการ ความใฝ่ฝัน อัจฉริยะภาพ ความสนใจ และสิทธิของผู้เรียนได้ทุก
คน โดยอาศัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) การสร้างสรรค์ร่วมและการควบคุมร่วม ผู้เรียนสามารถนา
ตนเอง จัดการตนเอง และมีส่วนร่วม 2) เป็นการเรียนรู้ลึกและหลากหลายสาขามากขึ้น 3) เป็นการ
เรี ย นรู้ทั้ ง ชี วิ ต และ 4) เป็ น การวางแผนอนาคตส่ว นบุค คล ซึ่ ง เป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของกรอบงานเพื่อ
การศึก ษาศตวรรษที่ 21 ที่ ผ สมผสานกั นของเนื้อหา ศาสตร์ก ารสอน และเทคโนโลยีก ารเรียนรู้
เพื่อเสริมพลังอานาจในการเรียนรู้และมุ่งอนาคต ส่งเสริมการวิจัย การวางแผน และการปฏิบัติเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงส่วนบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ประเทศ และโลก
2.3) ทรัพยากรการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์
สื่อเทคโนโลยี สื่อ บุคคล สื่อ ธรรมชาติ สื่อเชิง กิ จ กรรม และสื่อจากวัส ดุและอุปกรณ์ สื่อแบบทัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อเสมือนจริง และสื่อของจริง เช่น หุ่นจาลอง สถานการณ์
จาลอง การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง สื่ อเชิงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อ
เสริม สร้างทั กษะและประสบการณ์ก ารเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เช่น การสาธิตฝึก ปฏิบัติ การจัด
นิทรรศการ และการใช้ชุมชนเพื่อการศึกษา สอดคล้องกับ วัทนี จันทร์โอกุล (2556) เห็นว่า สื่อการ
เรียนแบบเดิม เช่น หนังสือเรียน ภาพ เสียง ของจริง ของจาลอง แผนภาพ แผนภูมิ ก็ยังใช้ได้ แต่ควร
นาเทคโนโลยีในยุคสัง คมดิจิตอลเข้ามาช่วย เพื่อช่วยให้มี ค วามทั นสมั ยและเกิ ดประโยชน์สูงสุด
คือ การใช้สื่อดิจิตอล หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้ ทรัพยากรการเรียนรู้ ต่อไปคือ การใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น มัลติมิเดีย วีดิโอ วิกิพีเดีย และบล็อก สื่อสังคมออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในรูปแบบของการบริการฟรีออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก ยูทูป และกูเกิล ดังการคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคตของ สุขุม เฉลยทรัพย์ และคณะ (2555) ที่กล่าวถึง แนวโน้มและบทบาทของสื่อ
ใหม่ในอนาคตว่า ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมแบบ
ก้าวกระโดด ระบบคอมพิวเตอร์จะมีการใช้แท็บเล็ตและสมาร์ทโฟนมากขึ้น จะมีการใช้ซอฟต์แวร์แบบ
SaaS และโมบายแอพพลิเคชั่นมากขึ้น รวมถึงระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง เครือข่ ายสังคมออนไลน์ และ
โซเซียลคอมเมิรซ์กันอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังมีแนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ ได้แก่ แนวโน้ม
ด้ า นข้ อ มู ล ที่ ใ นอนาคตองค์ ก รจะพบกั บ ข้ อ มู ล มหาศาลที่ จ ะต้ อ งมี ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ (BA) จะถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือทางธุรกิจมากขึ้น รวมถึง
แนวโน้มกรีนไอที (Green IT) ที่จะต้องคานึงถึงการรักษาและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสมาร์ทซิตี้
(Smart City) ที่จะพัฒนาให้เป็นจังหวัดอัจฉริยะ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนชุมชนให้ดีขึ้น และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอีก 5 ปีข้างหน้า
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อี ก ทั้ ง Hiemstra (2003) กล่ า วไว้ ว่ า การจั ด การเรีย นรู้โ ดยใช้ สื่อ เทคโนโลยีผ่ านระบบ
เครือข่าย เป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันของผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และทากิจกรรม
ร่วมกันได้ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยใช้การสนทนา
ออนไลน์ (Chat) และเฟสบุ๊ก (Facebook) ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็วในการสือ่ สารแบบทันทีทนั ใด
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน กล่าวเพิ่มเติมจาก Hiemstra (2003) โดย วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง และอธิป
จิตตฤกษ์ (2554) ได้กล่าวว่า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เอื้อต่อการเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
เพื่อเสริมสริางการเรียนรู้ได้ ทุกที่ ทุกเวลา โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกรูปแบบ เนื่องจากในอนาคต
หนัง สือ พิ ม พ์ วรรณกรรม และพจนานุก รมแบบเก่ าจะอยู่ ในรูป แบบไฟล์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ทั้ ง หมด
สารานุกรมแบบโต้ตอบและอุป กรณ์ระบุพิกั ดบนโลก (Global Positioning Device) จะกลายเป็น
เรื่องปกติ โลกได้กลายเป็นยุคแห่งการเชื่อมต่อความเร็วสูง การสื่อสารทางออนไลน์ บล็อก วิกิ พิเดีย
(Wiki) พ็อดคาสท์ (Podcast) การดึงข้อมูลแบบอาร์เอสเอส (RSS feed) ด้วยระบบสารองข้อมูลไทม์
แมชชีน (Time Machine) และโมซี่ (Mozy) เครื่องมือสืบค้น อาทิ Google, Yahoo และ Bing ช่วย
ค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว การเรียนการสอนในโลกดิจิตอล คือยุคที่การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่
ทุ ก เวลาด้วยระบบ Blackboard, Moodle, Ning และ Elgg การสัม มนาผ่ านเว็บ (Webinar) การ
ประชุมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เร็นซ์ เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Kindle) และสารานุกรม
รวมทั้งเครื่องมือเครือข่ายสังคมออนไลน์ อาทิ MySpace, Facebook, Linkedin และ Skype ที่เป็น
พื้นที่สาหรับเชื่อมต่อระหว่างบุคคลเพื่อการเรียนรู้ได้ทันที
จะเห็นได้ว่า แนวโน้มของสังคมโลกกาลังเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่ e-Society เป็นการใช้ชีวิตและ
ดาเนินกิจการต่างๆ ด้วยข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกลุ่มประเทศอาเซียนได้บรรลุข้อตกลงร่วมกัน
ในการรวมกลุ่ม เพื่อให้เป็นการดาเนินการแบบ e-Asian สาหรับประเทศไทยได้ตั้งกลยุทธ์ด้วยการ
เตรียมประเทศเข้าสู่ e-Thailand โดยเน้นให้มีกิจกรรมการดาเนินการทางด้านสังคมอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศ เพื่อเตรียมการให้สังคมไทยเข้าสู่ e-Society ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม พัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีอาจมีความจาเป็นสาหรับการส่งเสริมการเรียนรู้
ในยุคปัจจุบัน แต่ในสังคมไทยยังพบปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เห็นได้จากข้อมูล
ของสานักงานเลขาธิก ารสภาการศึกษา (2553 ) พบว่า ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมามีปัญหาการ
ดาเนินการเนื่องมาจากขาดการพัฒนาเนื้อหาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมทั้งการเรียนการสอนและการ
พัฒนาผู้สอน ครูและผู้เรียนนาความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
และการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย สถานศึกษามีจานวนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไม่เพียงพอ และล้าสมัย
จะเห็นได้ว่า แม้ว่าจะมีนโยบายการส่งเสริมให้ใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
แต่กย็ ังพบปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนั้น พัฒนาการของการศึกษาไทยจะสะท้อน
ให้เ ห็นถึ ง ความแตกต่างในแต่ล ะยุคสมั ย ดัง เช่น พิณสุดา สิริธรัง ศรี (2552) ได้ท าการศึก ษาวิจัย
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวโน้มบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทยที่มี
อิทธิพลต่อการศึกษาในอีก 10-20 ปีข้างหน้า พบว่า การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจะเชื่อมโยงกันมากขึ้นในลักษณะของสหวิทยาการเพื่อสร้างความรู้ใหม่ เทคโนโลยีจะเป็น
เครื่องมือในการเข้าถึงความรู้ ซึ่งล้วนมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการเรียนรู้ของมนุษย์มากขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นไปได้ว่าในอนาคตการศึกษาไทยอาจจะพัฒนาไปไกลกว่าที่เป็นอยู่
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หากเป็นเช่นนั้น การเรียนรู้และท าความเข้าใจกับทัก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 ถือว่ามี ความ
จ าเป็นแห่งยุคสมัยโดย ไพฑู ร ย์ สินลารัตน์ และคณะ (2554) ได้นาเสนอทางออกสู่การศึ ก ษาเชิง
สร้างสรรค์และผลิตภาพสาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทยและอาเซียนไว้ว่า ต้องก้าว
พ้นกรอบคิดของตะวันตก ต้อ งพั ฒนาทั กษะในการคิดเชิงวิเคราะห์กับเยาวชนให้เห็นคุณค่าอย่าง
แท้จริง ดังนี้ เรียนรู้แนวคิดและลักษณะสังคมไทยอย่างวิเคราะห์วิจารณ์ เข้าใจวัฒนธรรมอาเซียนและ
วัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องที่มาและผลกกระทบ รู้จักตนเองพร้อมมองเห็นคุณค่าที่แท้ของสิ่งของและ
วัฒนธรรม เข้มแข็งในจริยธรรม ความรับผิดชอบและความดีงามของสังคมไทยและอาเซียน ตามทัน
กระบวนการผลิตใหม่และสามารถผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เองได้อย่างกว้างขวาง เข้าใจคนอื่นและรู้วิธีนาการ
เปลี่ยนแปลงร่วมกัน ออกแบบและพัฒนาทิศทางของสังคมทีเ่ หมาะสมได้ ทรัพยากรการเรียนรู้สดุ ท้าย
คือ การใช้เครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้ทุก
สถานที่ ทุกเวลา และโอกาสแบบทันทีทันใด เช่น การสื่อสารทางอีเมล์ การสนทนา และการประชุม
ทางไกล และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจและทันสมัย โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การให้บริการสืบค้นข้อมูล การบริการเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต และระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย สืบเนื่องกับนโยบายและจุดเน้นการดาเนินงานด้าน
การศึก ษาตลอดชีวิต (ส านัก งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย , 2556)
ที่กล่าวไว้ว่า การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเชื่อมโยงกับ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ สาหรับการให้บริการให้กับประชาชนอย่างครอบคลุมและทั่วถึง พัฒนาระบบการ
ให้บ ริก ารอิ นเทอร์เ น็ต และรูป แบบอื่นๆ เช่น แอพพลิเ คชั่ นบนโทรศัพท์ เ คลื่อนที่ และแท็ บ เล็ต
เพื่อเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ได้ตามความต้องการ
2.4) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้ แก่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการในการดารงชีวิต ทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้
จริง เน้นการฝึก ปฏิบัติจ ริง การเรียนรู้จ ากสถานการณ์จ ริง เช่น การสาธิต กิ จ กรรมเชิง ทดลอง
การศึก ษาดูง าน และการฝึก ปฏิบัติในสถานที่ จ ริง ส่ง เสริม การเรียนรู้แบบสืบ ค้น เพื่อฝึก การคิด
วิเคราะห์ คิดเชิงวิพากษ์ และการใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา เช่น การจาลองสถานการณ์ การทา
โครงงาน และการแสดงบทบาทสมมติ เ พื่ อ การแก้ ปั ญ หา ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมตามความสนใจ
และกิจกรรมการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และ
การทางานเป็นทีม ดังเช่น ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์ (2555) ได้อธิบายถึงระบบหลักสูตรและการสอนของ
ศตวรรษที่ 21 ควรเน้นการสอนที่สอดคล้องกับบริบทของวิชาแกนและแนวคิดสาคัญในศตวรรษที่ 21
ผู้สอนควรให้โอกาสผู้เรียนประยุกต์ใช้ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ข้ามสาขาวิชาและเน้นสมรรถนะการ
เรียนรู้ ใช้วิธีเรียนแบบนวัตกรรมที่บูร ณาการเทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนแบบสืบเสาะหา
ความรู้ และการแก้ปัญหา เน้นทักษะการคิดขั้นสูง การสอนแบบโครงงาน เพื่อความเข้าใจต่อทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สนับสนุนการประเมินเพื่อตรวจสอบการพัฒนาทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และใช้รูปแบบการพัฒนาวิชาชีพที่เน้นทั้งคุณภาพและ
ความยั่งยืน
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อีกทั้ง อภิสิทธ์ ธงไชย และคณะ (2555) ได้อ้างอิงทัศนะของนักการศึกษาหลายท่านได้เห็น
ความสาคัญของนโยบายทางการจัดการศึก ษาที่มุ่ งเน้นให้ผู้เรียนมีทัก ษะที่ จาเป็นในศตวรรษที่ 21
ในส่วนของผู้ปฏิบัติการ เช่น ครู อาจารย์ ก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยให้ความสาคัญ
กับผู้เรียนมีบทบาทมากขึ้น มีใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพื่อพัฒนาทักษะที่จาเป็น
ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการคิด อาทิ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การเรียนรู้
โดยใช้โครงงาน และการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน กิจกรรมต่อไปคือ กิจกรรมการส่งเสริมให้ใช้วิธีการ
เรียนได้อย่างคล่องตัวจากการสังเกต การฟัง การคิด การพูดคุย และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น
การใช้เกมส์เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และนาฏการ ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบูรณาการที่มีสื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเกื้อหนุนการเรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ
ผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ และการประชุมทางไกล จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่งเสริมการปลูกฝังเรื่อง
จิตสานึกสาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรม ในการดารงชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น เช่น
กิจกรรมจิตอาสา การเข้าค่ายธรรมะ และการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่บูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระแบบผสมผสานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลายๆ
ทั ก ษะเข้า ด้ว ยกั น ได้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิ ภ าพ ซึ่ ง Heick (2012) ได้ น าเสนอแนวโน้ ม อนาคตการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางคือ
ผู้เรียนเป็นผู้ตั้งคาถาม ตั้งประเด็น กาหนดปัญหา โดยไม่ถูกชี้นาหรือบังคับในการตั้งประเด็น การ
ออกแบบใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย อาทิ การเรียนรู้จากการสืบค้น การเรียนรู้จากโครงการเป็นฐาน
การเรียนรู้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Learning) การเรียนรู้ตามสภาพจริง ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับ
ผู้สอนในการกาหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหา วิธีการ และการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง และสร้าง
นิสัยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ดังตัวอย่างกรอบวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาในประเทศสิงค์โปร์
(Ministry of Education, 2004) ที่สร้างขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ การสอนในแบบที่ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยไม่ต้องสอน เป็นการสอนให้น้อยลง
เรียนรู้ให้ม ากขึ้น และยืดหยุ่น โอนอ่อนตามความจ าเป็น ทรัพยากร และข้อจ ากั ด และลัก ษณะ
เฉพาะตัวของพื้นที่ ซึ่งต้องมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ทักษะการทางาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งทักษะชีวิตที่ใช้ได้จริงกับครอบครัว
สังคม และประเทศชาติในอนาคตได้ อาทิ การเรียนรู้จากโครงงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
เรียนรู้เนื้อหาและทักษะผ่านขั้นตอนการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้คาถามที่ซับซ้อน และ
ผลงานหรือภารกิจที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ผ่านสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากตัวอย่างดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นั้นต้องเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้ เป็นนักคิด เป็นนักเทคโนโลยี ซึ่ง
เป็นฐานความรู้สาคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกล่าวได้ว่า แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต
มีการดาเนินการเพื่อให้มีการจัดทาสารสนเทศไว้ใช้งาน มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคม เครื่องประมวลผลคาและเครื่องมือที่ประมวลผลได้ โ ดย
อัตโนมั ติอื่นๆ เพื่ อ รวบรวมจัดเก็ บข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูล รวมถึง การให้บริก ารในรูปแบบต่ างๆ ที่
อานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ และการเข้าถึงผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น
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อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีด้านการสื่อสารโทรคมนาคมก็พัฒนาจนเป็นเทคโนโลยีเครือข่ าย
ก่อเกิดเว็บ 2.0 ที่ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการนาเสนอเนื้อหา
ผ่านบล็อก จนกลายเป็นเว็บ 3.0 ในปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นปัญญาประดิษฐ์ และมีแนวโน้มการพัฒนา
เว็ บ 3.0 ให้ มี คุ ณ ภาพมากขึ้ น ในอนาคต กล่ า วเพิ่ ม เติ ม เรื่อ งเว็ บ 3.0 ซึ่ ง พนิ ด า ตั น ศิ ริ (2554)
ได้กล่าวว่า องค์กรเว็บไซต์สากล (world wide web consortium: W3C) ได้กาหนดคาสาคัญที่เป็น
มาตรฐานสาหรับเว็บ 3.0 คือ ต้องเป็นเว็บที่มีคุณลักษณะเว็บเชิงความหมายที่สามารถประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยงกันจากความต้องการของผู้ใช้ สามารถเชื่อมต่อการใช้งานแอพพลิเคชั่น
บนอุปกรณ์ใดก็ได้ ทั้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งสามารถเข้ าถึงข้อมูลได้โดยง่ายผ่าน
การเชื่อมโยงฐานข้อมูลความรู้ต่างๆ เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ใช้งานในอนาคต
สาหรับประเทศไทย สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2557) ได้ให้แนวคิดว่า ผู้เรียนใน
อนาคตต้องถูกส่งเสริมและกระตุ้นให้มีบทบาทในการควบคุมการเรียนของตนเองมากขึ้น การสอนต้อง
เน้นทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ยืนยันว่าทักษะการคิดเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์การ
เรียนรู้ในทางบวก ซึ่ง กฤษณพงษ์ กีรติกร (2552) ได้สรุปว่าคนไทยในยุคศตวรรษที่ 21 จะมีพฤติกรรม
การเรียนรู้ที่เปลี่ยนไป ดังนั้นจึงต้องสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยการหาข้อมูลอย่าง
มี วิจ ารณญาณและมีพ ลังคัดสรรค์ (Selective) สูง เพื่อเลือกหาข้อมูลที่ เพียงพอกับ ความต้องการ
สังเคราะห์ความรู้และเกิดปัญญา และสามารถแยกแยะข้อมูลได้มากกว่าในอดีต ที่แยกแยะเฉพาะโลก
จริงและโลกจินตนาการ แต่ในศตวรรษที่ 21 ต้องแยกแยะได้เพิ่มอีกคือ โลกเสมือนจริง (Surrealistic)
ที่เป็นเหมือนความจริง ซึ่งมนุษย์จะอยู่กับโลกเสมือนจริงมากขึ้นในอนาคต เมื่อกล่าวถึงกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักศึก ษาผู้ใหญ่ หลัก สูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุท ธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้กล่าวถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่จะเน้น
การบูรณาการเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความแตกต่างของบุคคล ส่งเสริมให้มีการเทียบโอนผล
การเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้ผู้เรียนได้
พัฒนาและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยพิจารณาจากความพร้อม ความสนใจ และศักยภาพ
ของผู้เรียน รวมถึงความพร้อมและศักยภาพของครูผู้สอน ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย อาทิ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษาค้นคว้า การทดลอง การลงมือปฏิบัติจริง การฝึกกระบวนการคิด
วิเคราะห์ในสถานการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาสาระในแต่ละรายวิชา และการทากิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามธรรมชาติอย่างอิสระ เต็ม
ตามศั ก ยภาพที่ มี อ ยู่ และเรีย นรู้ อย่ า งมี ค วามสุข (ส านั ก งานปลัด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2555)
นอกจากนี้ Kidd (1973) ให้ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่คือ การ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่โดยตรง เป็นกิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับงานด้านวิชาชีพ ทักษะ ความรู้ และเจตคติที่นาไปสู่ความสาเร็จในอาชีพ ไม่มีข้อจากัดในเรื่อง
ของเวลา และเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหา สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันที่ผู้ใหญ่เห็นว่ามีความ
จาเป็นที่ต้องเรียนรู้ และสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้

215
จะเห็นได้ว่า รูปแบบวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง หลักสูตร
และการประเมิ นผลมี ความครอบคลุม เป็นสหวิท ยาการ คานึง ถึง บริบ ทที่ เ ป็นจริง ผู้เ รียนมีส่วน
เกี่ยวข้องในกระบวนการประเมินผลตั้งแต่ต้นจนจบ มีการสร้างบรรยากาศความปลอดภัยให้กับผู้เรียน
ไม่เฉพาะในความร่วมมือ แต่หมายถึงการอภิปรายและการสะท้อนผลการประเมินด้วย ใช้กระบวนการ
โดยยึดโครงงานเป็นฐานและแบบร่วมมือ รวมทั้งใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อให้บรรลุผลต่อการ
พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของผู้เรียน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556)
2.5) การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ได้แก่ การวัดและการประเมินผลที่มี การ
วางแผน มีความยืดหยุ่น ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการจัดการเรียนรู้ มีการติดตามประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน
เช่น การประเมินด้วยตนเอง การประเมินจากการปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่ม และการประเมินผลแบบ
ออนไลน์ ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง จากการจัดโครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และ
ผลลัพ ธ์ ที่ ได้จ ากการปฏิบัติง านจริง โดยที่ Bellanca and Brandt (2010) ได้ก ล่าวถึง ระบบการ
ประเมินทักษะของศตวรรษที่ 21 ว่าเป็นการสร้างความสมดุลในการประเมินระหว่างการสอบแบบ
อิงมาตรฐานที่มีคุณภาพสูง การประเมินระหว่างเรียน และการประเมินสรุปรวมที่มีประสิทธิภ าพ
โดยเน้นการให้ข้อมูลย้อนกลับที่บูรณาการในการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสมรรถนะของ
ผู้เรียน สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยประเมินอย่างสมดุล การพัฒนาแฟ้มสะสมงาน และสร้างแฟ้ม
สะสมงานที่สมดุล เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบการศึกษาในระดับสูงของผู้เรียน และคุณค่า
ของการวัดและประเมินผลอยู่ที่การเปิดเผย โดยทุกฝ่ายทั้งผู้จัด ผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
สร้างแบบประเมินร่วมกัน เพื่อสามารถนาจุดประสงค์ของการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง อีกทั้ง
Sahin (2009) เห็นว่า การจัดความพร้อมให้ผู้เรียนประสบผลสาเร็จในศตวรรษที่ 21 ควรวิเคราะห์
ทิศทางในการปฏิบัติที่สอดคล้อ งกับทัก ษะในศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์ผู้เรียนจากข้อมูล และบริบ ท
พื้นฐานของผู้เรียน การเลือกกลยุทธ์ที่จะทาให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ตามกรอบแห่งศตวรรษที่ 21
ได้อย่างเต็มที่ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ มีการร่วมมือและใช้เทคโนโลยีที่อยู่
รอบตัวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ การเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
เนื้อหา และใช้การประเมินที่หลากหลาย อาทิ การใช้แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินตนเองของผูเ้ รียน
หรือการประเมินโดยเพื่อนด้วยกันเอง
แนวโน้มการประเมินผลการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คาอธิบายของ ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (2556)
ได้อธิบายว่า วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้
ผู้เรียนทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างทันท่วงที และเชื่อมโยงไปยังเกณฑ์ที่จาเป็น
เพื่อปรับ ปรุงพั ฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นคือ 1) การประเมินที่ แปรเปลี่ยน ไม่ ใช่ป ระเมิ นตามเงื่อนไข
มาตรฐานเดียวกัน ผู้ประเมินต้องมีมาตรฐานการให้คะแนนที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม และต้องมีความ
เข้าใจการประเมินที่ผันแปรไปตามเวลา บริบท และกระบวนการประเมินผลงาน 2) การประเมินทั้ง
ระดับบุคคลและทีมงาน 3) การประเมินที่เปิดเผย โดยผู้เรียนจะได้มีส่วนร่วมในการสร้างแบบประเมิน
หรือแบบทดสอบด้วย และให้ผู้เรียนได้นาสิ่งที่จะสอบไปศึกษา พิจารณา และตอบมาอย่างรอบคอบ
ซึ่งเป็นการทาให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสประสบความสาเร็จทางการเรียนรู้อย่างเป็นธรรม
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อย่างไรก็ ตามการประเมิ นทัก ษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่ง วรพจน์ วงศ์กิ จ รุ่ง เรือง และ
อธิป จิตตฤกษ์ (2554) ได้กล่าวว่า การประเมินมีแนวโน้มเปิดกว้างและเปิดเผย รายการประเมินต้องมี
ความยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทั้งทักษะและความเข้าใจ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกและสร้าง
แบบประเมิน เพื่ อ หาแนวทางในการประเมิ นตนเอง และผู้ส อนต้องคานึงว่าการประเมินจะต้อง
สนับสนุนข้อผิดพลาดมากกว่าการนาไปลงโทษผู้เรียน ผู้เรียนสามารถดูผลการเรียนของตนเองได้ท าง
ออนไลน์ตลอดเวลา ดังนั้นการทาให้เกณฑ์การประเมินโปร่งใสและเข้าใจง่ายจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
ตัดสินใจเลือกเป้าหมายหรือระดับงานที่ต้องการบรรลุผลสาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2556) ได้เพิ่มเติมว่า การประเมินค่าของความรู้และประสบการณ์ของบุคคลที่เ กิด
จากการเรียนรู้ที่ ห ลากหลาย โดยสามารถวั ดและประเมิ น ผลด้ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ ที่ เ หมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจจะประกอบด้วยการทดสอบ การสัมภาษณ์ การปฏิบัติให้ดู หรือการประเมิน
จากสภาพจริงก็ได้
3. แนวโน้มด้านคุณลักษณะทักษะการเรี ยนรู้ในศตวรรษที่ 21 กล่าวได้ว่าคุณลักษณะของ
กาลังคนที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 คือมีการเรียนรู้และทักษะที่จาเป็น มีความรู้อย่างรอบด้านทั้ง
ด้านทักษะความรู้พื้นฐาน ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านการ
วางแผนการเงิน และทั ก ษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพื่อเป็นภูมิ คุ้ม กั นส าคัญ ในการ
ดารงชีวิต และสามารถปรับ ตัวให้ทั นกับ การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ การมี
จิตส านึก และความรับ ผิด ชอบต่อ หน้ าที่ สัง คม และประเทศ มี ความรู้และทั ก ษะที่ ห ลากหลาย
(Multi-Skills) การมี ค วามสามารถสร้ า งสรรค์ คุ ณ ค่ า หรื อ มู ล ค่ า เพิ่ ม ( Value-Creation) การมี
ความสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีความเป็นมืออาชีพ และมีความภักดีต่อองค์กร ดังนั้นนักศึกษา
ผู้ใหญ่จาเป็นต้องมีการเตรียมตัวและเตรียม “ทักษะ” เพื่อให้สามารถดารงชีวิตและทางานในกระแส
โลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ประกอบด้วยทักษะหลัก 3 ทักษะ ดังต่อไปนี้
3.1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้
ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ดัง ที่ Peterson (1979) ได้อธิบ ายว่า การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นการเปลี่ยนแปลงในตัว
บุคคลตลอดช่วงชีวิต อั นเนื่อ งมาจากกระบวนการพัฒนาสติปัญญา ซึ่ง การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็น
การศึกษาสาหรับทุกๆ ช่วงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย การมีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้
โดยสามารถฟั ง พู ด อ่ าน เขียน และคิดคานวณได้ ซึ่ง ทิ ศนา แขมมณี (2555) ได้อธิบ ายถึง การ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ส่งผลให้มนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อการดารงชีวิตอย่างมี คุณภาพ ดังนั้นการพัฒ นา
ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิตใหม่ อาทิ ทักษะในการเลือกข้อมูล คัดกรองข้อมูล ประมวลข้อมูล
เชื่อมโยงข้อ มู ล วิเ คราะห์ข้อ มู ล และสัง เคราะห์ข้อมู ล และสร้างความรู้ด้วยตนเอ ง นอกจากนี้
ได้นาเสนอการศึกษากรอบความคิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ไว้ว่า การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
ควรยึดผลลัพธ์ในด้านความรู้ในวิชาแกน และทั ก ษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ ความสามารถในด้าน
การอ่ าน การเขียน และการคิดคานวณ รวมไปถึง มีทั กษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์
และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ มีทักษะความคิ ดริเริ่มสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได้โดยการลงมือปฏิบัติจริง และมีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น
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นอกจากนี้ พิณสุดา สิริธรังศรี (2552) ได้กล่าวว่า จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
อย่างต่อ เนื่องในปัจจุบันและอนาคต ส่ง ผลให้ภาพอนาคตของคนไทยในด้านทั กษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์คือ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้
ประโยชน์จากความคิดริเริ่มสร้างนวัตกรรมและนาไปสู่เป้าหมายในอนาคตได้ สามารถสื่อสารได้หลาย
ภาษา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การทางาน การจัดการตนเองและการจัดการความรู้ ทักษะชีวิต
รู้ จั ก กลั่ น กรองและเลือ กด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ถู ก ต้ องเหมาะสม และสามารถแก้ ปั ญหาเฉพาะหน้าได้
และความเห็นของ ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ (2551) ที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์มีผลกระทบ
ในทั้งทางบวกและทางลบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ ของประชาชน ดังนั้นประชาชนทุกคนต้องเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความคิด และทักษะชีวิตให้สามารถแก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
หากกล่าวถึง ทั ก ษะกับ ลัก ษณะของงานในศตวรรษที่ 21 การให้ก ารศึก ษากั บผู้เรียน คือ
การเตรียมตัวให้สามารถไปทางานในอนาคตได้ จากการศึกษาของ Trilling and Fadel (2009) พบว่า
แต่ล ะกลุ่ม ประเทศทั่ วโลกจะมี ลัก ษณะงานต่างกั น ประเทศทางตะวันตกจะเน้นเรื่องเทคโนโลยี
และใช้การวิจัย ซึ่งต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 คือ
ทักษะการคิดวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการสร้าง
นวัตกรรม ทักษะความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา ทักษะความเข้าใจระหว่างความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม ทักษะด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี และทักษะอาชีพและการเรียนรู้ชีวิต โดย
เหตุนี้การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่นักวิชาการได้นาเสนอต่อโลกนั้น เพื่อให้ได้
การเรียนรู้ทักษะใหม่ และนวัตกรรมใหม่
2.2) ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ มีทักษะการรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เท่าทันอยู่เสมอ เพื่อการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทัน
ต่ อ เทคโนโลยี และเกิ ด การเรียนรู้ เ กี่ ย วกั บ เทคนิค วิ ท ยาการแบบใหม่ ที่ ทั นสมั ย ดั ง ค ากล่าวของ
จินตนา สุจจานันท์ (2556) กล่าวว่า คนยุคใหม่เกิดและเติบโตในโลกดิจิตอลและมีการดาเนินชีวิต
ภายใต้ระบบเครือข่ายการสื่อสารดิจิตอล มีการใช้กูเกิล (Google) ในการค้นหาข้อมูล และส่งข้อความ
โดยใช้ ไ อเอม (IM: Instant Messaging) ส่ ง ผลให้ มี พ ฤติ ก รรม ทั ศ นคติ ศั ก ยภาพ และทั ก ษะ
ความสามารถแตกต่างกันกับผู้ใหญ่รุ่นก่อน ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรใช้พฤติกรรม คุณลักษณะ
ทัศนคติ และทักษะความสามารถของเด็กยุคใหม่เป็นบรรทัดฐานแทนทีจ่ ะใช้ความรู้ ความเคยชิน และ
ประสบการณ์ของผู้ใหญ่รุ่นก่ อ นแต่เ พียงอย่างเดียว ต่อไปเป็น ทั ก ษะเกี่ ยวกั บ การใช้และจัดการ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรู้จกั คิดวิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่าง
มี วิจ ารณญาณ ก่ อ นนาข้อ มู ล มาใช้อย่ างถูก ต้ องและเหมาะสม ดัง ที่ Divjak et al. (2004) ได้ตั้ง
ข้อสังเกตว่า การเปลี่ยนแปลงรอบๆ ตัวมนุษย์เกิดขึ้นมากมาย ส่งผลให้คนรุ่นใหม่เป็นคนยุคสื่อที่มี
ความสามารถใหม่ ๆ หลายด้าน เช่น สามารถดูดซับ หรือตรวจสอบหลายสิ่ง ได้ในเ วลาเดียวกั น
อยู่ในโลกแห่งความไม่เป็นจริง อาจทาให้เข้าใจผิดและสับสนได้ ดังนั้นคนยุคสื่อต้องมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างดี
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อีกทั้งต้องมีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการ
เรียนรู้ได้ จากสื่ออิ เล็กทรอนิก ส์ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ แท็ บ เล็ต หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ และมีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้ง
ตนเอง ครอบครัว ชุม ชน และสั ง คม โดย Prensky (2001) กล่าวไว้ว่า ผู้เ รียนในยุคปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก กลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวอันเนื่องมาจากการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีดิจิตอล (Digital Technology) ผู้เรียนในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการเติบโตมาพร้อมกั บ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้เวลาส่วนใหญ่กับสภาพแวดล้อมที่เป็นคอมพิวเตอร์ วิดีโอเกมส์ โทรศัพท์มือถือ
จึงทาให้มีระบบคิดและกระบวนการสารสนเทศแตกต่างจากคนรุ่นก่ อนอย่างสิ้นเชิ ง แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในอนาคต ทาให้เกิดการปฏิรูปการทางานในอนาคต เกิดรูปแบบใหม่
ในการใช้ข่าวสารบนฐานเทคโนโลยี โดยแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต คือ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีเพื่อการเผยแพร่ ได้แก่ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีอื่นๆ
อาทิ แท็ บ เล็ ต (Tablet) เน็ ต บุ๊ ก (Netbook) สมาร์ ท โฟน (Smartphone) รวมถึ ง แนวโน้ ม ของ
ซอฟต์แวร์ในอนาคตจะมี ลัก ษณะเป็น SaaS ที่ ใช้ ส าหรับ องค์ก รธุร กิ จ อาทิ โมบายแอปพลิเคชัน
(Mobile Application) คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เป็นแนวโน้มที่กาลังได้รับความนิยม
ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ส าหรั บ แพลตฟอร์ ม (Platform) ของระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นยุ ค หน้ า นอกจากนี้
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในอีก 5 ปี ข้างหน้า บริษัทไอบีเอ็ม (IBM) ได้นาเสนอ IBM Give
in Five 5 นวัตกรรมล้ายุคที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์ รวมถึงนาเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆ ใน
อีก 5 ปีข้างหน้าระหว่าง พ.ศ. 2556-2560 ดังนี้ 1) การสร้างพลังงานขึ้นเองเพื่อใช้ภายในบ้ าน 2)
มนุษย์จะใช้เสียงพูด ใบหน้าและดวงตาแทนรหัสผ่าน เนื่องจากข้อมูลทางไบโอเมตริก (biometric) 3)
มนุษย์สามารถใช้สมองสั่งงานแลปทอป (Laptop) และโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 4) ทุกคนสามารถเข้ า
ข้อมูลต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยีโมบาย ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ ช่องว่างระหว่างผู้ที่มีข้อมูล
และผู้ที่ไม่มีข้อมูลจะลดน้อยลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโมบาย (Mobile)
และ 5) คอมพิวเตอร์จะคัดกรองข้อมูลสาคัญให้สอดคล้องกับความต้องการและพฤติกรรมของผู้ใช้ ใน
อีก 5 ปีข้างหน้าจะการใช้เทคโนโลยีระบบวิเ คราะห์ข้ อมูลแบบเรียลไทม์ (real time) ทั้งหมดเป็น
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ดังนั้นนักศึกษาผู้ใหญ่จาเป็นที่
จะต้องทราบและศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอยู่ เสมอ เพื่อให้นามาปรับใช้กับ
การดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
นอกจากนี้ Ashleigh (2011) ได้อ้างอิง การนาเสนอของ Craig C. Battles เกี่ ยวกั บ เรื่อง
“Capturing the Imagination of the Digital Native” กล่าวถึง ทั ก ษะของมนุษ ย์ใ นยุ คดิจิ ต อลที่
สัมพันธ์กับศักยภาพเทคโนโลยีดิจิตอลในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมีทักษะการคิดเป็นคู่ขนาด เป็นวิธีการ
วางความคิดต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือก โดยไม่มีการด่วนตัดสินว่าถูกหรือผิดตั้งแต่เริ่มต้น เป็นการใช้
จินตนาการ ทักษะการมีจินตนาการต่อภาพ หรือทักษะเชิงศิลปะ ทักษะการทางานแบบพหุ สามารถ
รับผิดชอบ และทางานหลายอย่างพร้อมๆ กันได้ดีในเวลาเดียวกั น ทั กษะการตอบสนองเร็ว และ
ทักษะการสร้างแผนความคิด เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความคิดหรือข้อมูลต่างๆ
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3.3) ทักษะชีวิตและการทางาน ได้แก่ ทักษะด้านความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
มีทักษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
ดังที่ Ananiadou and Claro (2009) ได้กล่าวว่า ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 คือความรู้ ความเข้าใจ
ความสามารถ และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความสาเร็จเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ความเข้าใจคือ การผสมผสานระหว่างความรู้ที่มี หรือที่รับมาเข้ากับกระบวนการทางทักษะที่
เกิ ดขึ้นจึงเกิดเป็นความเข้าใจ และสมรรถนะเป็นการนาเอาความเข้าใจที่ได้ไปพัฒนาและปรับใช้
เพื่อต่อ ยอดความเข้าใจเข้ากั บ สถานการณ์จ ริง ได้ และสามารถแก้ ไขได้ทั นท่ วงที ตามบริบ ทของ
สถานการณ์ โดยไม่มีขีดจากัดในเรื่องพื้นฐานความรู้ ซึ่งเป็นการรวบรวมความสามารถทั้งหมด รวมไป
ถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ และการเห็นคุณค่าทางจริยธรรมอันดีงาม รวมถึงมีทักษะความคิดริเริ่มในการ
ชี้นาตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการเป็น
ผู้นาและมีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ และการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
และมีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซึ่ง วิจารณ์ พานิช (2555)
ได้
เพิ่มเติมว่า ความสามารถในการทางานไม่ได้ขึ้นกับรู้มากหรือ รู้น้อย แต่ขึ้นกับทักษะการเรียนรู้ พร้อม
เรียนรู้ ใฝ่เรียนรู้ อยากเรียนรู้ สนุกกับการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ตลอดเวลาจากทุกสถานที่ มีทักษะชีวิ ตที่ดี
สามารถปรับตัวได้ทุกครั้งเมื่อพบอุปสรรคและปัญหาชีวิต และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศจากปรากฏการณ์ใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO, 1997)
ได้นาเสนอองค์ประกอบเกี่ยวกับทักษะชีวิต ไว้ดังนี้ ทักษะการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ ทักษะการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน ทักษะการคิดสร้างสรรค์เพื่อค้นหาทางเลือกใหม่ๆ ทักษะการคิด
อย่างมีวิจารณญาณโดยไม่ยึดติดอยู่ในกรอบ ทักษะการสื่อสารเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของ
ตนเองในการรู้จัก เข้าใจและค้นหาตนเอง ทั ก ษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทั กษะการ
ตระหนักรู้ในตนเอง ทักษะการเข้าใจผู้อื่น ทักษะการจัดการกับอารมณ์ และทักษะการจัดการกั บ
ความเครียดให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม
จะเห็นได้ว่า ปัจจุบันโลกกาลังเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศจากระบบเศรษฐกิ จอุตสาหกรรมมาเป็นระบบเศรษฐกิจ บริการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
ความรู้ และนวัตกรรมที่หลากหลาย ผู้ที่สามารถปรับตัวและสร้างประโยชน์ให้แก่องค์กรด้วยการใช้
ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการคิดเชิง วิพากษ์ จึงจะประสบความสาเร็จ ได้
(Kay, 2010) แต่ ใ นที่ สุ ด แล้ ว ทั ก ษะส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 จะอยู่ ใ นกลุ่ ม หลั ก ๆ ตามทั ศ นะของ
ไพฑู ร ย์ สินลารัตน์ (2557) ที่ ได้ป ระมวลแนวคิดจากนัก วิช าการหลายท่ า น สรุป ได้ว่า ทั ก ษะใน
ศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญ ได้แก่ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ
ทักษะการคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม การสื่อสาร
และร่วมมือกัน การคิดเชิงธุรกิจ การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม เพื่อสะท้อนเครือข่ายของโลกยุคใหม่ที่มา
กับแนวคิดโลกาภิวัตน์ การรู้จักโลกและวัฒนธรรมอื่นมีทั้งเป้าหมายเพื่อการอยู่ร่วมกันและเป้าหมาย
ในเชิงเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
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4. แนวโน้มด้านการสนับสนุนและส่งเสริม พบว่า การสนับสนุนและส่งเสริมมีการจัดตั้งภาคี
เครือ ข่ายจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อประสานความร่วมมื อระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเป็นผู้อานวยความสะดวกในด้าน
นโยบาย ทรัพยากรการเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ และสถานที่ มีเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างองค์ก รภาครัฐ องค์ก รเอกชน องค์ก รชุม ชน และเครือข่าย
ผู้ปกครอง โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงกันระหว่างเครือ ข่ายตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้
ทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน
เครือ ข่ายผู้ป กครอง และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการสร้างภาคีเ ครือข่าย มี ก ารประชุม
ประสานงาน และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย ดังที่ Cohen and Uphoff (1980) ได้อธิบายถึง
รูปแบบการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในทุกขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทั้งด้านวัตถุ บุคคลและสังคม รวมถึงการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กร/ผู้จัด ต้องมีค วามสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไปปฏิบัติจริ งได้ เห็นได้จากนโยบายการส่งเสริมและสนับ สนุนให้ทุก
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่าย โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทุกระดับ และ
สามารถเชื่อ มโยงกั นได้ทั่ วประเทศ สอดคล้องกั บ ศัก ยภาพ และระดับ การมี ส่ว นร่วมในการจั ด
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย (สานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, 2556) จะเห็นได้ว่า การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้กับประชาชนวัยแรงงานต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการ
ทางาน กศน. เพื่อเกิดแรงผลักดันกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทางสังคม สะท้อนถึงความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือเพื่อร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับผลประโยชน์ จะทาให้
ต่างฝ่ายต่างพึงพอใจซึ่งกั นและกั น (ชัยพัฒ น์ พันธุ์วัฒ นสกุ ล และคณะ, 2556) รวมถึง ผู้บริหารมี
นโยบายที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้
อุดม เชยกีวงศ์ (2551) ได้กล่าวว่า ปัจจุบันทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่ในความรับผิดชอบของ
รัฐบาลไม่เพียงพอที่จะพัฒนาคุณภาพของประชาชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ จึงจาเป็นต้องระดม
ทรัพ ยากรทางการศึก ษาที่ มี อ ยู่อ ย่างมหาศาลในภาคเอกชนและประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นทั่วประเทศมาใช้ประโยชน์ในการจัดการพัฒนาคุณภาพของประชาชนได้
อย่างกว้างขวาง เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ผลการนาเสนอแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ จากการตรวจสอบและประเมิ น ผลแนวโน้ม ในด้านต่างๆ ตามแบบประเมิ นแนวโน้ม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้ข้อสรุปว่า แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่การประเมินในทุกด้านอยู่ในระดับดี โดยผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกั บ
ความมีคุณค่าและประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความคิดเห็นต่อภาพรวมของผลการวิจัยอยู่ใน
ระดับดี แสดงให้เห็นว่าด้านความมีคุณค่าและประโยชน์มีความสาคัญมากที่สุด ซึ่งผลการวิจัยสามารถ
นาไปใช้ในการปฏิบัติได้จริง เป็นแนวโน้มที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อการนาไปเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่ให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและทางานได้อย่างมีคุณภาพ
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กล่าวโดยสรุป การปฏิบัติตนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสารสนเทศใน
อนาคตซึ่งเป็นโลกของการเรียนรู้ ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ คือ แนวคิดสาคัญ
ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิต
และการท างาน เพื่ อ ให้ ส ามารถปรับ ตัวรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่ จ ะเกิ ดขึ้นอนาคต สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างชาญฉลาดและรู้เท่ าทัน เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความสาเร็จให้กับ
ตนเองสืบไป รวมไปถึง ในปัจจุบัน นักศึกษาผู้ใหญ่ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ได้อย่างมีความสุข การพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งในด้านความคิด การกระทา ความรู้
ความสามารถ ความชานาญ และทัศนคติให้เจริญงอกงามขึ้น มีประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
เพื่อช่วยให้ตนเองมี ความสุข ความเจริญ เป็ นประโยชน์แก่ ตนเองและสัง คม โดยสอดคล้องกั บ
ความถนัด ความสนใจ และความสามารถของตนเองเป็นสาคัญ ฉะนั้นการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่
จึงเป็นการพัฒนาตนเอง ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาด้านต่างๆ การที่นักศึกษาผู้ใหญ่ได้พัฒนา
ความรู้ ทักษะ และความสามารถ เป็ นการเพิ่มศักยภาพของตนเอง ทาให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เกิดความเสมอภาค ความกินดีอยู่ดี มีสุขภาพอนามัยที่ดี และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
ข้อเสนอแนะจากการทาวิจัย
1. กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ต้องมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่พึงประสงค์
ต่อตลาดแรงงานในประเทศและประชาคมอาเซียน โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใน
สังคม อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรผลักดัน
เรื่ อ งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 เข้ า บรรจุ เ ป็น มาตรการในเรื่อ งของกฎหมายด้ านการ
จัดการศึกษา นโยบาย และแผนการดาเนินงาน อาทิ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายและจุดเน้นการ
ดาเนินงานของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เนื่องจากทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นรากฐานในการนาไปสู่การศึกษาตลอดชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชนที่จะนาไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดารงชีวิตได้อย่างรู้ทัน รวมถึง
เป็นทั กษะที่พึง ประสงค์ต่อการพั ฒนาประเทศ ดัง เช่นหลายประเทศได้ทามาแล้ว ได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา รวมถึงประเทศในแถบอาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย ประเทศบรูไน และประเทศ
อินโดนีเซีย เป็นต้น
2. ภาครัฐ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัง หวัด
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอและตาบล รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
สถาบันทางการศึกษาในทุกระดับ ภาคเอกชน ภาคธุรกิจและทุกภาคส่วนในสังคม สามารถนาแนวโน้ม
การเสริม สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่นาเสนอไปกาหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ทิศทางการพัฒนา แผนปฏิบัติการ และกลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษา โดย
ปรับใช้ให้เข้ากับนโยบายหรือแนวทางการดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับประชาชน หรือกลุ่มเป้าหมาย
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3. หน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ดการศึ ก ษาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ใ หญ่ อาทิ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถาบันการศึกษาทางไกล ศูนย์
วิท ยาศาสตร์เ พื่อ การศึกษา สามารถนาแนวโน้มการเสริม สร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ไปเป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดการศึก ษา ได้แก่ การพัฒนารูปแบบการ
บริห ารจัดการ การพั ฒ นาหลัก สูตร การพัฒ นาโปรแกรมการจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒ นา
กระบวนการเรียนการสอน และการพัฒนามาตรฐานการวัดประเมินผลในทุกระดับ เพื่อการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่อย่างรอบด้าน
4. หน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงาน อาทิ
ศูนย์ฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน สถานประกอบการ องค์กร มูลนิธิ สามารถนาแนวโน้ม การ
เสริม สร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ไปประยุก ต์ใช้ ในการจัดทา
แผนปฏิบัติการ อาทิ การพัฒนาโครงการหรือหลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม รวมทั้ง
นาไปเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการวัดประเมินผล เพื่อการพัฒนาทักษะ สมรรถนะ
และความเชี่ยวชาญอันจะนาไปสู่การสนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของบุคลากร หรือกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรได้ต่อไป
5. ผู้ปฏิบัติการสอนในสถาบันทางการศึกษาทุกระดับไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบโรงเรียน
การศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ โรงเรียน มหาวิทยาลัย กระทรวง และ
กรมต่างๆ ที่ทาหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สามารถนาแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้สาหรับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยการสอบถามความต้องการด้านเนื้อหาสาระ รูปแบบวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้
การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการวัดประเมินผลการเรียนรู้
ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่ อ นาไปเป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการ
เรียนรู้ในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิผล
6. หน่วยงานทุ ก ภาคส่วนในสัง คมควรร่วมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างความร่วมมื อ
ระหว่างกันทั้งสถานศึกษา หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและเอกชน ภาคธุรกิจ ตลอดจนองค์กรชุมชน
เพื่อให้เกิดการตื่นตัว และเตรียมพร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาด้านทักษะการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 อย่างจริงจังและเป็นรูปธธรม มีจุดมุ่งหมายที่มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาทักษะและเจตคติเพิ่มขึ้นจากกลไกการพัฒนาอย่างรอบด้านทั้งการศึกษา
ในระบบโรงเรียน การศึก ษานอกระบบโรงเรียน การศึก ษาตามอัธยาศัย และการศึก ษาต่อเนื่อง
รวมทั้งการศึกษาในรูปแบบอื่นๆ ที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับสภาพของกลุ่มเป้าหมาย อีกทั้งให้
คนในสังคมตระหนักถึงความสาคัญของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ กระบวนการเปรียบเทียบระหว่างการเสริมสร้างทั กษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทยกับต่างประเทศ โดยใช้เทคนิคการวิจัยรูปแบบอื่น อาทิ
การวิจัยเชิงเปรียบเทียบ การวิจัยเชิงประเมิน การวิจัยเชิงพัฒนา เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่าง และ
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลของแต่ละประเทศ
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2. ควรมีการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กับกลุ่มเป้าหมายอื่นทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาทิ กลุ่มเยาวชน ผู้พิการ
หรือกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กลุ่มแรงงานและสถานประกอบการ เพื่อให้ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้ม
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความ
ต้องการของสังคม และเข้าถึงประชาชนในทุกระดับ
3. ควรนาสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย คือ แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ส าหรับ นัก ศึกษาผู้ใ หญ่ในแต่ละด้าน ไปศึก ษาและท าวิจัยในเชิงปฏิบัติก าร โดยเฉพาะด้าน
คุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ อาทิ การพัฒนา
โปรแกรมหรือ หลัก สูตร การพั ฒ นารูป แบบการจัด กระบวนการเรียนรู้และกิ จ กรรมการเรียนรู้
การพัฒนารูปแบบการติดตามและการวัดประเมินผล หรือการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
4. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาผู้ใหญ่ ที่ ส ามารถนาไปปฏิ บัติ จ ริง ภาคสนาม โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง ปฏิบัติก าร
เพื่อได้รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นรูปธรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้
จริงและสามารถนารูปแบบที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาต่อได้
5. ควรมี ก ารศึก ษาวิจัยเกี่ ยวกั บ ปัจ จัยที่ เ กี่ ย วข้องกั บ การเสริม สร้างทั ก ษะการเรีย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในมิติต่างๆ ทั้งปัจจัย ภายในและปัจจัยภายนอก รวมถึงปัจจัย
ด้านความสาเร็จและปัจจัยด้านอุปสรรคต่อการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ เพื่ อ ให้ได้แนวทางการส่ง เสริม และสนับ สนุนการเสริม สร้างทั กษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย
ด้านการศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วรรัตน์ ปทุมเจริญวัฒนา
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ดร.ปาน กิมปี
อดี ต ศึ ก ษานิ เ ทศก์ เ ชี่ ยวชาญ ส านั ก งานส่ง เสริม การศึ ก ษานอกระบบและการศึก ษา
ตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
ด้านการวิจัย การวัดและการประเมินผล
3. ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์
อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าวิ จัย และจิต วิ ท ยาการศึ ก ษา คณะครุ ศ าส ตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ด้านทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4. อาจารย์ ดร.ปิยะ ศักดิ์เจริญ
อาจารย์ ป ระจ าภาควิ ช าการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ งและอาชี ว ศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
5. คุณวัทนี จันทร์โอกุล
ผู้เ ชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒ นาสื่อการเรียนการสอน ส านัก งานส่ง เสริม การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถาม
ด้วยวิธีการวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ
นักวิชาการ/นักการศึกษา
1. ดร.ชลทิตย์ เอี่ยมสาอางค์
อดีตผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัยภาค
กระทรวงศึกษาธิการ
2. ดร.ชัยยศ อิ่มสุวรรณ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
3. คุณสุรศักดิ์ เพิ่มผล
ผู้อ านวยการสถาบันการศึก ษาทางไกล ส านัก งานส่ง เสริม การศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
4. ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
อาจารย์ประจาภาควิชาหูหนวกศึกษา วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล
5. ดร.ภัทรพล มหาขันธ์
หั ว หน้ า ภาควิ ช าการศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นามนุ ษ ย์ แ ละสั ง คม คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย์
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์และสังคม คณะศึก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. ดร.กัมปนาท บริบูรณ์
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ
ผู้บริหารนโยบาย/ผู้ปฏิบัติงาน
8. ดร.รุ่งอรุณ ไสยโสภณ
นักวิชาการชานาญการพิเศษกองพัฒนาหลักสูตร สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
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9. ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน กลุ่ ม แผนงานช านาญการพิเ ศษ ส านั ก งานส่ ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
10. คุณสุรีวัลย์ ลิ้มพิพัฒนกุล
นั ก วิ ช าการศึ ก ษาช านาญการพิ เ ศษ ส านั ก งานส่ ง เสริม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
11. คุณนุสรา สกลนุกรกิจ
นั ก วิ ช าการศึ ก ษาช านาญการพิ เ ศษ ส านั ก งานส่ ง เสริม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
12. คุณจานรรจา ขอบชิต
ผู้ อ านวยการศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เขตพญาไท
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
13. คุณอังคณา เทศทิศ
ครูชานาญการพิเศษ สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ
14. คุณภัทรภร ธรรมวัฒนะ
ครูชานาญการ ศูนย์ก ารศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอั ธยาศัย เขตพญาไท
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรภาครัฐและเอกชน
15. คุณประพิมพ์พรรณ สุวรรณกุฏ
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
16. คุณวีรยา วิเศษวงษา
นักฝึกอบรม บริษัท สเวนเซ่นส์ (ไทย) จากัด
17. คุณปกวรา สมมิตร
กรรมการผู้จัดการ บริษัทโรยัลโกลด์ จากัด
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและประเมินผลการวิจัย
1. ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์
อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชงค์ ส.นันทนาเนตร
อดีตรองเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรฉัตร สุปัญโญ
อาจารย์ประจาภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ดร.วิรุฬห์ นิลโมจน์
นั ก วิ เ คราะห์ น โยบายและแผน กลุ่ ม แผนงานช านาญการพิเ ศษ ส านั ก งานส่ ง เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
5. ดร.วิเชียรโชติ โสอุบล
ผู้อานวยการสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
6. ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์
นัก วิชาการศึก ษาชานาญการพิเ ศษ ศูนย์เ ทคโนโลยีท างการศึกษา ส านัก งานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ
7. ดร.จรรยา สิงห์ทอง
ศึ ก ษานิ เ ทศก์ ส านั ก งานส่ ง เสริม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศัย
กระทรวงศึกษาธิการ

ภาคผนวก ง
ตัวอย่างหนังสือราชการเพื่อขอความร่วมมือในการวิจัย

247

248

249

ภาคผนวก จ
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์

251
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของแบบสัมภาษณ์
รอบที่ 1 แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ
คาถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5

รวม

ค่า
IOC

ความหมาย

1

1

-1

1

1

1

3

0.6

สอดคล้อง

2

1

-1

1

1

1

3

0.6

สอดคล้อง

3

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

4

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

5

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

6

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

7

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้อง

8

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

9

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

10

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

11

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

12

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

13

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้อง

0.923

สอดคล้อง

ผลรวมค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์
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แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร

เรื่อง แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
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ผู้จัดทา.......................................................................... ปี พ.ศ. .............................................................
ชนิดของเอกสาร ........................................................... แหล่งทีม่ าของข้อมูล..........................................
ประเด็นที่วิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์เอกสาร

สาระสาคัญ/การวิเคราะห์

หมายเหตุ
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แบบสัมภาษณ์รอบที่ 1
เรื่อง แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
วัตถุประสงค์
แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวโน้ม การเสริมสร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อ มูลในประเด็นที่เกี่ ยวกั บทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อนาไปพัฒนาและ
กาหนดแนวทางการสนทนากลุ่มที่มีความถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
คาชี้แจง
1. การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด
มี จุดมุ่ งหมายเพื่อให้ได้ม าซึ่งข้อมู ลที่เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับทั กษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในแต่ละประเด็น โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแนวโน้มการเสริมสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
3. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับทัก ษะการเรียนรู้ในศวตรรษที่ 21 และแนวโน้ม
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………..…………………………………….……….….…
อาชีพ……………………......……………………….………ตาแหน่ง……….………………….………………….…..……
สถานที่ทางาน……………………………………..……..ประสบการณ์การทางาน……………………...…….....ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................สาขา.....................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่สมั ภาษณ์.....................................เวลา......................................................................
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ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศวตรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ในประเด็นต่อไปนี้
1. ท่านคิดว่าหลักการของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้
อย่างไร
1.1 ท่านคิดว่าความหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึงอะไร
1.2 ท่านมีหลักการเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างไร
1.3 ท่านคิดว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญอย่างไร
2. ท่านคิดว่านโยบายและทิศทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
2.1 ท่ านคิดว่าการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนัก ศึกษา
ผู้ใหญ่ ควรมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางใด
2.2 ท่ านคิดว่าการเสริมสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ ควรมีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง
3. ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
3.1 ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรเริ่มจากอะไร
3.2 ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีจุดมุ่งหมาย
ไปในทิศทางใด
3.3 ท่ านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ควรมี รูป แบบ
วิธีการจัดการเรียนรู้อย่างไร
3.4 ท่ านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ควรมี สื่อและ
กิจกรรมการเรียนรู้อะไรบ้าง
3.5 ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้อย่างไร
4. ท่ านคิดว่า การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อเสริมสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
4.1 ท่านคิดว่าการสนับสนุนและส่งเสริมควรมีภาคีเครือข่ายอะไรบ้าง
4.2 ท่านคิดว่าการสนับสนุนและส่งเสริมควรมีปัจจัยอะไรบ้าง
5. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ น่าจะมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
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ตอนที่ 3 ข้ อคิดเห็นและ/หรื อข้ อ เสนอแนะเพิ่มเติ มเกี่ ย วกั บการเสริมสร้า งทัก ษะการเรี ย นรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…….…………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………..…………………
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง
นายเอกชัย พุทธสอน
นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบสัมภาษณ์รอบที่ 1 (สาหรับผู้วิจัย)
เรื่อง แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
วัตถุประสงค์
แบบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับแนวโน้ม การเสริมสร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อ มูลในประเด็นที่เกี่ ยวกั บทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ เพื่อนาไปพัฒนาและ
กาหนดแนวทางการสนทนากลุ่มที่มีความถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป
คาชี้แจง
1. การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้เทคนิคแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ
แบบสัมภาษณ์ชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด
มี จุดมุ่ งหมายเพื่อให้ได้ม าซึ่งข้อมู ลที่เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ ยวกับทั กษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในแต่ละประเด็น โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของแนวโน้มการเสริมสร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
3. แบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับทัก ษะการเรียนรู้ในศวตรรษที่ 21 และแนวโน้ม
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์…………………………………………………………..…………………………………….……….….…
อาชีพ……………………......……………………….………ตาแหน่ง……….………………….………………….…..……
สถานที่ทางาน……………………………………..……..ประสบการณ์การทางาน……………………...…….....ปี
วุฒิการศึกษาสูงสุด.............................................สาขา.....................................................................
วัน/เดือน/ปี ที่สมั ภาษณ์.....................................เวลา.....................................................................
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ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศวตรรษที่ 21 และแนวโน้มการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ในประเด็นต่อไปนี้
1. ท่านคิดว่าหลักการของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ควรมีรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
1.1 ท่านคิดว่าความหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึงอะไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2 ท่านมีหลักการเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3 ท่านคิดว่าทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีความสาคัญอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.4 อื่นๆ เช่น ท่านคิดว่าองค์ประกอบหลักและองค์ประกอบย่อยของทัก ษะการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 ที่ผู้วิจัยได้ศึกษามาข้างต้นมีความเหมาะสมและ/หรือเพียงพอสาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
หรือไม่ สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ควรมีขอบข่ายครอบคลุมทักษะใดบ้าง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. ท่านคิดว่านโยบายและทิศทางการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ ควรมีรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
2.1 ท่านคิดว่าการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมี
จุดมุ่งหมายไปในทิศทางใด เช่น ส่งเสริมการมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, เรียนรู้ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2 ท่านคิดว่าการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมี
องค์ประกอบหลักอะไรบ้าง เช่น เนื้อหาสาระ, กระบวนการจัดการเรียนรู้, การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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3. ท่ านคิดว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างทั กษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
3.1 ท่ านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ส าหรับ นัก ศึกษาผู้ใหญ่ ควรเริ่ม จากอะไร เช่น
การวางแผน, การระบุปัญหา, การกาหนดจุดมุ่งหมาย เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2 ท่ านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ ควรมี จุดมุ่ง หมายไปใน
ทิศทางใด เช่น สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, ส่งเสริมการมีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, สร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3 ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีรูปแบบวิธีการจัดการ
เรียนรู้อย่างไร เช่น การประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามเนื้อหาสาระ, วิธีการเรียนจากการใช้ปัญหา
เป็นฐาน, การเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.4 ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีสื่อและกิจกรรมการ
เรียนรู้อะไรบ้าง เช่น สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน,
การลงมือทาจริงด้วยตนเอง, การเรียนรู้แบบสืบค้น เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.5 ท่านคิดว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้อย่างไร เช่น การประเมินด้วยตนเอง, การประเมินจากการปฏิบัติการของสมาชิกกลุ่ม, การ
ประเมินจากสภาพจริง เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ท่ านคิดว่า การสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อเสริม สร้างทัก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ ควรมีรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้อย่างไร
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4.1 ท่านคิดว่าการสนับสนุนและส่งเสริมควรมีภาคีเครือข่ายอะไรบ้าง เช่น หน่วยงานภาครัฐ,
องค์กรเอกชน, องค์กรชุมชน เป็นต้น (และช่วยเหลืออย่างไร)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.2 ท่ านคิดว่าการสนับสนุนและส่งเสริม ควรมีปัจจัยอะไรบ้าง (ปัจจัย ความส าเร็จ ) เช่น
นโยบายและทิศทางที่ชัดเจน, การมีส่วนร่วมของบุคคลและกลุ่มต่างๆ, สื่อและแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษา
ผู้ใหญ่ น่าจะมีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง
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แบบสอบถามรอบที่ 2
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
คาชี้แจง
1. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคนิ ค วิ จั ย แบบเดลฟาย (Delphi
Techniques) จานวน 3 รอบ แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 2 เป็น
แบบสอบถามแบบมาตราประมาณค่ า 5 ระดั บ (Rating Scale) โดยสร้ า งขึ้ น จากค าตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในรูปของ
ระดับ ความเหมาะสมที่ จ ะก าหนดเป็นแนวโน้ม การเสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ส าหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในแต่ล ะด้าน โดยพิจ ารณาถึง ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
แนวโน้ม การเสริม สร้างทั ก ษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส าหรับ นัก ศึก ษาผู้ใหญ่โ ดยให้ท่ านท า
เครื่อ งหมาย / ลงในช่อ งที่ ตรงกั บ ความคิ ดเห็นของท่ านในแต่ล ะข้ อ ซึ่ง การตอบในแต่ล ะช่อ งมี
ความหมายดังนี้
5 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นมากที่สดุ
4 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นมาก
3 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นปานกลาง
2 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นน้อย
1 หมายถึง ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นน้อยที่สดุ
3. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
4. ความคิ ด เห็ น ของท่ า นมี ค วามส าคั ญ ยิ่ ง ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ขอความกรุ ณ าส่ ง
แบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย เพื่อผู้วิจัยจะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง
นายเอกชัย พุทธสอน
นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม………………………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง………………………………………………………………………………..…………………………………………
หน่วยงาน/องค์กร………………………………………………………..……………………………………………………
วัน/เดือน/ปี ที่ตอบแบบสอบถาม………………..………………………เวลา………………………….……………
ตอนที่ 2 ข้อคาถามเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ด้านหลักการและนโยบาย
1. การเรียนรู้อ ยู่บ นพื้ นฐานของหลักการศึก ษาผู้ใหญ่
จิ ต วิ ท ยาผู้ ใ หญ่ และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของการ
ดารงชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่
2. สร้างความตระหนัก ให้เ ห็นถึงความส าคัญ ของการ
เรี ย นรู้ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ส่ง เสริม การเป็นสัง คมแห่ง การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่งเสริมการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้
ด้วยตนเองเพื่อ เป็นเครื่องมือ ในการแสวงหาความรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง
4. ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษา ผู้ ใ ห ญ่ มี
ความสามารถที่โดดเด่นด้านการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ
ก า ร คิ ด เ ชิ งวิ พา กษ์ ก า ร มี ควา มคิ ด สร้ า งสรรค์
การทางานเป็นทีม และมีภูมิคุ้มกันในตนเองและสังคม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารจัดตั้งภาคีเครือข่ายการ
เรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรูร้ ่วมกัน ทั้งในระดับ
หน่วยงาน/องค์กร ชุมชน และครอบครัว

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มีคุณภาพและทันสมั โดยการ
จัดระบบคอมพิ วเตอร์และอุ ป กรณ์เ พื่อการเรีย นรู้ ใ น
แหล่งเรียนรู้ จัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) สาหรับใช้
ในการศึกษาเรียนรู้
7. เพิ่ ม พื้ น ที่ ข องแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละทรั พ ยากรใน
การเรียนรู้ที่ เข้าถึง ได้ง่ายมี ความทั นสมัยและสามารถ
ใช้ ไ ด้ ทั น ที โดยสามารถแสวงหาความรู้ ใ นรู ป แบบ
ของสื่ อ ออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ หรื อ แอพพลิ เ คชั่ น
(Applications) ต่างๆ
8. ส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรมีวิสัยทัศน์และนโยบาย
ที่ชัดเจนเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการ
สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับ
บริบท และสามารถนาไปใช้ได้จริง
ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
1. มี ค วามสามารถในการแสวงหาความรู้ ใฝ่ เ รี ย น
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มี ทั ก ษะความสามารถพื้ น ฐานในการเรี ย น รู้
โดยสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคานวณได้
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และ
เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ
4. มีทั ก ษะความคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์ที่ นาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ได้โดยการลงมือปฏิบัติจริง
5. มีทักษะในการสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
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ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1. มี ทั ก ษะการรู้ ด้ า นสารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อ สารให้เท่ าทันอยู่เ สมอ เพื่อการ
ปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อเทคโนโลยี และเกิดการ
เรียนรู้เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย
2. มี ทั ก ษะในการใช้ แ ละจั ด การสารสนเทศ สื่ อ และ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยรู้ จั ก คิ ด
วิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่างมีวิจารณญาณ ก่อนนา
ข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้ จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูป แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์ มื อถือ แท็ บเล็ต
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ
4. มีเจตคติที่ดีในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสม เกิ ด ประโยชน์ ใ นการเรี ย นรู้ทั้ ง ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ทักษะชีวิตและการทางาน
1. มี ทั ก ษะด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ป รั บ ตั ว ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ บ ริ บ ท ข อ ง สั ง ค ม แ ล ะ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้
2. มีทักษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดย
การสร้างความสัม พั นธ์ร ะหว่างบุ คคล การเรียนรู้ข้า ม
วัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมใน
การใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

265

แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
3. มีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้
อย่ า งเป็ น ระบบ สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ อ ย่ าง
ต่อเนื่อง
4. มีความสามารถในการเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ
รู้จักการเสียสละ และการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่
หวังผลตอบแทน
5. มีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน
ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
1. เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ทั ก ษะการเรีย นรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผู้ใหญ่มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 และพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่พึงประสงค์
ของสังคมภายใต้ทิศทางการพัฒนาประเทศ
3. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรียนรู้ของนัก ศึก ษาผู้ใหญ่ให้
ตอบสนองและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
4. เพื่อปลูกฝังความคิด เจตคติ และค่านิยมที่ดีต่อการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่
5. เพื่อให้นักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนาทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
1. รู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นรู้ ค วรประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและความ
ต้องการของนักศึกษาผู้ใหญ่
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2. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยการเรียนด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม
3. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จากการใช้ปัญหา
เป็นฐาน การเรียนรู้จากสภาพจริง การทดลองและการ
ฝึกปฏิบัติจริง
4. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้จ ากเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น วิธีการเรียนทางไกล วิธีการเรียนแบบ
ออนไลน์ จ ากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ และ
เครื่องมือสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
5. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ในลักษณะที่เน้น
ความร่วมมือกัน ทั้งผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน
ผสมผสานการจัดทรัพ ยากรการเรียนรู้และแหล่ ง สื่ อ
ต่างๆ ให้เหมาะสมในการเรียนรู้
ทรัพยากรการเรียนรู้
1. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อ
เทคโนโลยี สื่อบุคคล สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สื่อ
เชิงกิจกรรม และสื่อจากวัสดุและอุปกรณ์
2. สื่อ ที่ ใช้ควรเป็นสื่อ แบบทันเหตุการณ์ (Real Time)
ที่ เ กิ ด ขึ้ นในสถานการณ์ ปัจ จุบัน สื่ อ เสมื อ นจริง และ
สื่ อ ของจริ ง เช่ น หุ่ น จ าลอง สถานการณ์ จ าลอง
การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง
3. สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อเชิงกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อ
เสริ ม สร้า งทั ก ษะและประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ อย่าง
สร้างสรรค์ เช่น การสาธิตฝึกปฏิบัติ การจัดนิทรรศการ
และการใช้ชุมชนเพื่อการศึกษา
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4. สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์
ผ่ า นเว็ บ ไซต์ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น
มัลติมิเดีย วีดิโอ วิกิพีเดีย และบล็อก
5. ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media และ Social
Network) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูป แบบ
ของการบริการฟรีอ อนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก (Facebook)
ยูทูป (YouTube) และกูเกิล (Google)
6. ใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ า งปฏิ สั ม พั น ธ์ ใ นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้ทุกสถานที่
ทุกเวลา และโอกาสแบบทันทีทันใด เช่น การสื่อสารทาง
อี เ มล (E-mail) การสนทนา (Video Call) และการ
ประชุมทางไกล (Video Conference)
7. พั ฒ นาแหล่ง เรียนรู้ให้มี ความน่าสนใจและทันสมัย
โดยประยุก ต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การให้บริการสืบค้น
ข้ อ มู ล การบริก ารเครือ ข่ า ยอิ นเทอร์เ น็ ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless LAN)
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพ
ปัญ หาและความต้องการในการดารงชีวิต ทั นสมัยต่อ
เหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถนาไปใช้ได้จริง
2. การจัดกิ จ กรรมการเรียนรู้ที่เ น้นการฝึก ปฏิบัติจริง
การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การสาธิต กิจกรรม
เชิงทดลอง การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบัติในสถานที่
จริง
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3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ
สืบค้น เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และ
การใช้วิจ ารณญาณในการแก้ ปัญ หา เช่น การจ าลอง
สถานการณ์ การท าโครงงาน และการแสดงบทบาท
สมมติเพื่อการแก้ปัญหา
4. การจั ด กิ จ กรรมการเรียนรู้ที่ ส่ง เสริม กิ จ กรรมตาม
ความสนใจ และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม
และการทางานเป็นทีม
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ใช้วิธีการเรียน
ได้อ ย่างคล่อ งตัวจากการสัง เกต การฟัง การคิด การ
พูดคุย และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การใช้เกมส์
เพื่อการเรียนรู้ กิจกรรมนันทนาการ และนาฏการ
6. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ที่ ส่ง เสริม กิ จ กรรมเชิง
บูรณาการที่มีสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเกื้อหนุน
การเรี ย นรู้ เช่ น การเรี ย นออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
(E-Learning) โทรศัพ ท์ มื อ ถือ ผ่านแอพพลิเ คชั่น ต่ า งๆ
และการประชุมทางไกล (Video Conference)
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการปลูกฝังเรื่อง
จิ ต ส านึ ก สาธารณะ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการ
ด ารงชี วิ ต การเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเองและผู้ อื่ น เช่ น
กิ จ กรรมจิต อาสา กิ จ กรรมการเข้ า ค่ า ยธรรมะ และ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
8. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการและเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระแบบผสมผสานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 หลายๆ ทักษะเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวัดและการประเมินผล
1. การวัดและประเมิ นผลที่ มี การวางแผนการวัดและ
ประเมินผลที่มีความยืดหยุ่นทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
2. การวัดและประเมิ นผลที่ มี ก ารติด ตามประเมิ น ผล
อย่างต่อเนื่องหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. รูปแบบการวัดและประเมินผลที่ส่งเสริมทั้งในระดับ
บุคคลและที ม งาน เช่น การประเมิ น ด้วยตนเอง การ
ประเมิ นจากการปฏิบัติการของสมาชิก กลุ่ม และการ
ประเมินผลแบบออนไลน์
4. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงจากการ
จัดโครงงาน ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพธ์ที่ได้จ าก
การปฏิบัติงานจริง
5. คุณค่าของการวัดและประเมิ นผลอยู่ที่ก ารเปิดเผย
โดยทุกฝ่ายทั้งผู้จัด ผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
สร้างแบบประเมินร่วมกัน เพื่อสามารถนาจุดประสงค์
ของการประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
1. การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง ภาคี
เครื อ ข่ า ยจากหน่ว ยงาน/องค์ก รต่า งๆ เพื่ อ ประสาน
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่ ว ยงาน/องค์ ก รต่ างๆ มี ส่ ว นร่ว มในการจัดการ
เรียนรู้ร่วมกั น โดยเป็นผู้อ านวยความสะดวกในด้ า น
นโยบาย ทรัพ ยากรการเรียนรู้ บุคลากร งบประมาณ
และสถานที่

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

มาก
ที่สุด
(5)

ระดับความคิดเห็น
มาก ปาน น้อย
กลาง
(4) (3) (2)

น้อย
ที่สุด
(1)

3. มี เ ครือ ข่ายที่ ส่ง เสริม การสร้างทั ก ษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ระหว่างองค์ก รภาครัฐ องค์ก รเอกชน
องค์ ก รชุ ม ชน และเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง โดยมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ที่เข้าใจตรงกันระหว่างเครือข่ายตลอด
กระบวนการจัดการเรียนรู้
4. ทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ทั้ ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ องค์ ก รเอกชน องค์ ก รชุ ม ชน
เครือ ข่ายผู้ป กครอง และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดยการสร้างภาคีเครือข่าย มีการประชุม ประสานงาน
และแลกเปลี่ยนตามกลุ่มภาคีเครือข่าย
5. นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/องค์กร/ผู้จัด ต้อง
มี ความสอดคล้อ งไปในทิ ศทางเดียวกั น และสามารถ
นาไปปฏิบัติจริงได้
6. ผู้ บ ริ ห ารมี น โยบายที่ ชั ด เจนในการสนั บ สนุ นและ
ส่งเสริมการสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง
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แบบสอบถามรอบที่ 3
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
คาชี้แจง
1. การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยใช้ เ ทคนิ ค วิ จั ย แบบเดลฟาย (Delphi
Techniques) จานวน 3 รอบ แบบสอบถามชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งที่ 3 เป็น
แบบสอบถามชุดเดียวกับรอบที่ 2 แต่มีการแสดงตาแหน่งคาตอบของผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลและของ
กลุ่มจากผลการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
2. การตอบแบบสอบถามในรอบนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ท่านได้พิจารณาทบทวนคาตอบของ
ตนเองอีกครั้งหนึ่งจากการตอบแบบสอบถามในรอบที่ 2 โดยการเปรียบเทียบคาตอบของท่านกั บ
คาตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่อไปนี้
ค่ามัธยฐาน
แสดงด้วยสัญลักษณ์ 
ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
แสดงด้วยสัญลักษณ์
ตาแหน่งคาตอบเดิมของท่าน
แสดงด้วยสัญลักษณ์ 
3. การพิจารณาตอบแบบสอบถามในรอบนี้ ขอให้ท่านพิจารณาคาตอบในแต่ละข้ออีกครั้ง
หนึ่ง โดยการเปรียบเทียบกับคาตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแล้วตัดสินใจดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
3.1 กรุ ณ าเว้ น ว่ า งเครื่อ งหมายใดๆ ในกรณี ที่ ท่ านยั ง คงยื น ยั น คาตอบเดิ ม ตาม
สัญลักษณ์  นี้ เนื่องจากความคิดเห็นของท่านตรงกับความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
3.2 หากคาตอบของท่านข้อใดมีความแตกต่างไปจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ( อยู่นอก
พิสัยระหว่างควอไทล์) ถ้าท่านต้องการยืนยันคาตอบเดิม กรุณาให้เหตุผลประกอบท้ายข้อ
3.3 ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนแปลงคาตอบในข้อใด กรุณาทาเครื่องหมาย / ลงในช่อง
ระดับความคิดเห็นที่ท่านเลือกใหม่นั้น
4. ขอให้ท่านโปรดพิจารณาทบทวนคาตอบของท่าน เพื่อยืนยันคาตอบเดิมหรือเปลี่ยนแปลง
คาตอบใหม่จากแบบสอบถามที่แสดงความสอดคล้องของคาตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งระดับคะแนน
ความคิดเห็นที่ใช้ในแบบสอบถาม มีความหมายดังต่อไปนี้
5
4
3
2
1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นมากที่สดุ
ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นมาก
ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นปานกลาง
ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นน้อย
ท่านเห็นด้วยกับข้อความในระดับนั้นน้อยที่สดุ
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ค่ามัธยฐาน (Median: Mdn) เป็นคะแนนตัวแทนของระดับ คะแนนเห็นด้วยทั้งหมดที่ ก ลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้น้าหนักในแต่ละข้อความ ซึ่งได้กาหนดเกณฑ์แปลผลดังนี้
ค่ามัธยฐาน 4.50 ขึ้นไป
ค่ามัธยฐาน 3.50-4.49
ค่ามัธยฐาน 2.50-3.49
ค่ามัธยฐาน 1.50-2.49
ค่ามัธยฐาน 1.00-1.49

หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมากที่สุด
หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นมาก
หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นปานกลาง
หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อย
หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับข้อความนั้นน้อยที่สุด

ค่าพิ สัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range: IR) เป็นระยะระหว่างควอไทล์ที่ 3 (Q3)
และควอไทล์ที่ 1 (Q1) ของข้อความนั้นๆ ซึ่งได้กาหนดเกณฑ์แปลผลในค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ คือ
ถ้าค่ามากกว่า 1.50 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ ไม่สอดคล้องกัน และถ้า
ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อความนั้นๆ สอดคล้องกัน
หากคาตอบของท่านอยู่ในพิสัย หมายถึง ความคิดเห็นของท่านสอดคล้องกับความคิดเห็น
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
หากคาตอบของท่านอยู่นอกพิสัย หมายถึง ความคิดเห็นของท่ านไม่ ส อดคล้องกั บ ความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
5. แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อความเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
6. ความคิดเห็นของท่านมีความสาคัญยิ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับ
ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามขั้นตอนของเทคนิควิจัยแบบเดลฟายในรอบที่ 3 และ
ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามกลับคืนมายังผู้วิจัย เพื่อผู้วิจัยจะได้ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง
นายเอกชัย พุทธสอน
นิสิตปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อผู้ตอบแบบสอบถาม……………………………………………………………………….….…………………………………
ตาแหน่ง………………………………………………………………………………………..…………..……………………………
หน่วยงาน/องค์กร………………………………………………………………….…………...……………………………………
วัน/เดือน/ปี ที่ตอบแบบสอบถาม…………………..………...……………เวลา……………………………………………
ตอนที่ 2 ข้อความเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

Mdn.

I.R.

4.00

1.00

5.00

0.00

5.00

0.50

ด้านหลักการและนโยบาย
1. การเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของหลั ก
การศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ จิ ต วิ ท ยาผู้ ใ หญ่
และสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของการ
ดารงชีวิตของนักศึกษาผู้ใหญ่

2. สร้ า งความตระหนั ก ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ของการเรี ย นรู้ ต ลอด
ชีวิตเพื่อส่งเสริ มการเป็นสั งคมแห่ ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต

3. ส่ ง เสริ มการเป็ นบุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่ อ
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ได้อย่างต่อเนื่อง










หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึ กษา
ผู้ใหญ่มีความสามารถที่โดดเด่นด้าน
การคิ ด วิ เ คราะห์ แยกแยะ การคิ ด
เชิงวิพากษ์ การมีความคิดสร้างสรรค์
การทางานเป็ นทีม และมีภูมิคุ้ มกั น
ในตนเองและสังคม
5. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก าร
จัดตั้งภาคีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
สนั บ สนุ น และจั ด กระบวนการ
เ รี ย น รู้ ร่ ว ม กั น ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ
หน่ ว ยงาน/องค์ ก ร ชุ ม ชน และ
ครอบครัว
6. ส่ ง เสริ มและสนั บ สนุ นให้ พั ฒ นา
แหล่ ง เรี ย นรู้ สื่ อ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีคุณภาพและทันสมัย
โดยการจั ด ระบบคอมพิ วเตอร์และ
อุ ป กรณ์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ ใ นแหล่ ง
เรี ย นรู้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ข้ อ มู ล (Data
Center) ส าหรั บ ใช้ ใ นการศึ ก ษา
เรียนรู้
7. เพิ่ ม พื้ น ที่ ข องแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
ทรั พ ยากรในการเรี ย นรู้ ที่ เ ข้ าถึ ง ได้
ง่ายมีความทันสมัยและสามารถใช้ได้
ทันที โดยสามารถแสวงหาความรู้ใ น
รูปแบบของ สื่อออนไลน์ผ่านเว็บ ไซต์
หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

Mdn.

I.R.

4.00

1.00

5.00

0.50

5.00

1.00

5.00

1.00













หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
8. ส่ ง เสริ มให้ ห น่ ว ยงาน/องค์ ก รมี
วิสัยทัศน์และนโยบายที่ ชัดเจนเพื่ อ
เป็ น กรอบและแนวท าง ใ น ก าร
ส่งเสริมการสร้างทักษะการเรีย นรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21 ที่สอดคล้องกับบริ บท
และสามารถนาไปใช้ได้จริง

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)




ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

Mdn.

I.R.

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
1. มี ค วามสามารถในการแสวงหา
ความรู้ ใฝ่เรียน มีความกระตือรือร้น
ในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรีย นรู้
ตลอดชีวิต




2. มีทักษะความสามารถพื้นฐานใน
การเรียนรู้ โดยสามารถฟัง พูด อ่าน
เขียน และคิดคานวณได้



3. มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ การ
คิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ และเรี ย นรู้ วิ ธี ก าร
แก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ



4. มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ที่นาไปสู่การสร้ างนวัต กรรมใหม่ ไ ด้
โดยการลงมือปฏิบัติจริง




5.00

1.00

5. มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารและการ
ร่วมมือกับผู้อื่น



5.00

1.50







หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

มาก
ที่สุด
(5)
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1. มีทักษะการรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ
และเทคโนโลยีส ารสนเทศและการ
สื่ อสารให้ เ ท่ าทั นอยู่ เ สมอ เพื่ อการ
ปรั บ ตั วและพั ฒ นาตนเองให้ ทั นต่อ
เทคโนโลยี และเกิ ด การเรี ย นรู้
เทคนิควิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย
2. มี ทั ก ษะในการใช้ แ ละจั ด การ
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยรู้จัก
คิดวิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่าง
มี วิจารณญาณ ก่ อนนาข้ อมู ล มาใช้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. มีทักษะในการประยุกต์ใช้สื่อ และ
เ ท ค โ นโ ล ยี ส าร ส นเ ท ศ มาเ ป็ น
เครื่ องมื อในการเรี ย นรู้ ไ ด้ จากสื่ อ
อิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ใ นรู ป แบบออนไลน์
ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์ โ ท ร ศั พ ท์ มื อ ถื อ
แท็ บ เล็ ต หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E-Book) หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ
4. มีเจตคติที่ดีในการใช้และจั ด การ
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปในทาง
ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ เ ห ม า ะ ส ม เ กิ ด
ประโยชน์ ใ นการเรี ย นรู้ ทั้ ง ตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสังคม

มาก
(4)







ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

Mdn.

I.R.

5.00

1.00

5.00

1.00

4.00

1.00

5.00

1.00

น้อย
ที่สุด
(1)







หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

มาก
ที่สุด
(5)

มาก

ปาน
กลาง
(3)

น้อย

น้อย
ที่สุด
(1)

Mdn.

I.R.

5.00

0.50

5.00

1.00

5.00

1.00



4.00

1.00



4.00

2.00

(4)

(2)

ทักษะชีวิตและการทางาน
1. มี ทั ก ษะด้ า นความยื ด หยุ่ น และ
ความสามารถในการปรั บ ตั ว ให้
สอดคล้ องกั บ บริ บ ทของสั ง คมและ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วได้
2. มีทักษะในการดารงชีวิตและการ
ใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั น โดยการสร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล การ
เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การรู้ระเบียบ
วินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการ
ใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. มีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นา
ตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
สามารถเรี ย นรู้ ด้ วยตนเองได้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. มี ทั ก ษะในการเป็ น ผู้ น าและมี
ความรั บ ผิ ด ชอบ รู้ จักการเสี ย สละ
และการทาประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่
หวังผลตอบแทน
5. มีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน














หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

Mdn.

I.R.

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

0.00

5.00

0.50

5.00

1.00

5.00

1.00

น้อย
ที่สุด
(1)

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
1. เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ทั กษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ให้กับนักศึกษาผู้ใหญ่



2. เพื่ อส่ ง เสริ มให้ นักศึ กษาผู้ ใ หญ่มี
ทั กษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
และพั ฒ นาตนเองให้ มี ทั ก ษะที่ พึ ง
ประสงค์ของสังคมภายใต้ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ



3. เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ย นรู้ ข อง
นักศึกษาผู้ใหญ่ให้ตอบสนองและทั น
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย



4. เพื่อปลูกฝังความคิด เจตคติ และ
ค่านิยมที่ดีต่อการพัฒ นาทั กษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่



5. เพื่อให้นักศึกษาผู้ใหญ่สามารถนา
ทั กษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ไปใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง













รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
1. รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้ ค วร
ป ร ะ ยุ กต์ ใ ช้ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง แ ล ะ
เหมาะสมกั บ ความต้ อ งการข อง
นักศึกษาผู้ใหญ่และบริบททางสังคม




หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. ส่ ง เสริ ม รู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การ
เรียนรู้ด้วยการเรียนด้วยตนเอง การ
เรียนรู้แบบกลุ่ม และการทางานเป็ น
ทีม
3. ส่ ง เสริ ม รู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การ
เรี ย นรู้ จ ากการใช้ ปั ญ หาเป็ น ฐาน
การเรี ย นรู้ จ ากสภาพจริ ง การ
ทดลองและการฝึกปฏิบัติจริง
4. ส่ ง เสริ ม รู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การ
เรี ย นรู้ จ ากเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เช่ น วิ ธี ก ารเรี ย นทางไกล วิ ธี ก าร
เ รี ย น แ บ บ อ อ น ไ ล น์ จ า ก สื่ อ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ และ
เ ค รื่ อ ง มื อ สื่ อ ส า ร ต่ า ง ๆ เ ช่ น
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
5. ส่ ง เสริ ม รู ป แบบวิ ธี ก ารจั ด การ
เรียนรู้ในลักษณะที่เน้นความร่ วมมื อ
กั น ทั้ ง ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ยน ผู้ เ รี ย นกั บ
ผู้สอน ผสมผสานการจัด ทรัพ ยากร
การเรี ย นรู้ แ ละแหล่ ง สื่ อ ต่ า งๆ ให้
เหมาะสมในการเรียนรู้

มาก
ที่สุด
(5)













มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

Mdn.

I.R.

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

0.00

น้อย
ที่สุด
(1)

ทรัพยากรการเรียนรู้
1. สื่ อที่ ใ ช้ ใ นการจั ด การเรีย นรู้ควร
เป็นทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี สื่อ
บุคคล สื่อธรรมชาติ สื่อเชิงกิจกรรม
และสื่อจากวัสดุและอุปกรณ์




หมาย
เหตุ

280
ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. สื่ อที่ ใ ช้ ค วร เ ป็ นสื่ อแ บ บ ทั น
เหตุการณ์ (Real Time) ที่เกิดขึ้นใน
สถานการณ์ ปัจจุบั น สื่อเสมือนจริ ง
และสื่ อ ของจริ ง เช่ น หุ่ น จ าลอง
สถานการณ์จาลอง การศึกษาดูงาน
และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง
3. สื่ อที่ ใ ช้ ค วรเป็ น สื่ อเชิ ง กิ จ กรรม
การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง เพื่ อ เสริ ม สร้ าง
ทักษะและประสบการณ์การเรี ย นรู้
อย่างสร้างสรรค์ เช่น การสาธิ ต ฝึ ก
ปฏิบัติ การจัดนิทรรศการ และการ
ใช้ชุมชนเพื่อการศึกษา
4. สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต หนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (E-Book) แ ล ะ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ เช่น มัลติมิเดี ย
วีดิโอ วิกิพีเดีย และบล็อก
5. ใช้ สื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social
Media และ Social Network) ผ่าน
ระบบเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ใน
รูปแบบของการบริการฟรี ออนไลน์
เ ช่ น เ ฟ ส บุ๊ ก (Facebook) ยู ทู ป
(YouTube) และกูเกิล (Google)

มาก
ที่สุด
(5)













มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

Mdn.

I.R.

5.00

1.00

5.00

0.50

5.00

1.00

5.00

1.00

น้อย
ที่สุด
(1)

หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
6. ใช้ เ ครื่ อ งมื อ สื่ อ สารเพื่ อ สร้ าง
ป ฏิ สั มพั นธ์ ใ นการ แ ล กเ ป ลี่ ย น
เรียนรู้และแสดงความคิดเห็นได้ ทุ ก
สถานที่ ทุ กเวลา และโอกาสแบบ
ทั น ที ทั น ใด เช่ น การสื่ อ สารทาง
อีเมล (E-mail) การสนทนา (Video
Call) แ ล ะ การ ป ร ะ ชุ มท า ง ไ ก ล
(Video Conference)

7. พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค วาม
น่าสนใจและทันสมัย โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้
เช่น การให้บริการสืบค้นข้อมูล การ
บริ การเครื อข่ ายอิ นเทอร์ เ น็ ต และ
ระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต แบบไร้ ส าย
(Wireless LAN)

มาก
ที่สุด
(5)







มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

Mdn.

I.R.

5.00

1.00

5.00

0.00

5.00

1.00

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
1. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการในการดารงชีวิต ทันสมัยต่อ
เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น และสามารถ
นาไปใช้ได้จริง




หมาย
เหตุ

282
ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ ที่ เ น้ น
การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ ง การเรี ย นรู้ จ าก
สถานการณ์ จ ริ ง เช่ น การสาธิ ต
กิจกรรมเชิงทดลอง การศึกษาดูงาน
และการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง
3. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
ส่งเสริมการเรีย นรู้แบบสืบค้ น เพื่ อ
ฝึกการคิดวิ เคราะห์ คิดเชิงวิ พ ากษ์
และการใช้ วิ จ ารณญาณในการ
แ ก้ ปั ญ ห า เ ช่ น ก า ร จ า ล อ ง
สถานการณ์ การท าโครงงาน และ
การแสดงบทบาทสมมติ เ พื่ อ การ
แก้ปัญหา
4. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมตามความสนใจ
และกิ จกรรมการแลกเปลี่ ย นความ
คิดเห็นร่วมกัน เช่น การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้แบบกลุ่ม และการ
ทางานเป็นทีม

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)










5. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
ส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ารเรี ย นได้ อ ย่ าง
คล่องตัวจากการสังเกต การฟัง การ 
คิด การพูดคุย และการมีปฏิสัมพั นธ์
กั บ ผู้ อื่น เช่ น การใช้ เ กมส์ เ พื่ อ การ
เรี ย นรู้ กิ จกรรมนั นทนาการ และ
นาฏการ



ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

Mdn.

I.R.

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

4.00

1.00

หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

มาก
ที่สุด
(5)

6. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
ส่งเสริมกิจกรรมเชิงบูรณาการที่ มีสื่ อ
เ ท ค โ นโ ล ยี ส าร ส นเ ท ศ เ ป็ นตั ว
เกื้ อหนุ นการเรี ย นรู้ เช่ น การเรี ยน 
ออนไลน์ผ่ านเว็ บไซต์ (E-Learning)
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น
ต่ า งๆ และการประชุ ม ทางไกล
(Video Conference)

7. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
ส่ ง เสริ ม การปลู ก ฝั ง เรื่ อ งจิ ต ส านึ ก
สาธารณะ คุณธรรมและจริยธรรมใน
การด ารงชี วิต การเห็ นคุ ณค่ า ของ
ตนเองและผู้ อื่ น เช่ น กิ จกรรมจิ ต
อาสา การเข้ าค่ ายธรรมะ และการ
บาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
8. การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
บูรณาการและเชื่อมโยงเนื้อหาสาระ
แบบผสมผสานทั กษะการเรีย นรู้ ใ น
ศตวรรษที่ 21 หลายๆ ทั ก ษะเข้ า
ด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ







มาก
(4)



ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

Mdn.

I.R.

4.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

5.00

1.00

การวัดและการประเมินผล
1. การวัดและประเมินผลที่มีการวาง
แผนการวัดและประเมินผลที่มี ค วาม
ยื ด หยุ่ นทั้ ง ก่ อน ระหว่ าง และหลั ง
การจัดการเรียนรู้




หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่

2. การวั ด และประเมิ น ผลที่ มี ก าร
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
3. รูปแบบการวัดและประเมิ นผลที่
ส่ ง เสริ ม ทั้ ง ในระดั บ บุ ค ค ล แ ล ะ
ทีมงาน เช่น การประเมินด้วยตนเอง
การประเมินจากการปฏิบัติการของ
สมาชิ ก กลุ่ ม และการประเมิ น ผล
แบบออนไลน์
4. ส่ ง เสริ มการวั ด และประเมิ น ผล
ตามสภาพจริง จากการจั ดโครงงาน
ผลงาน นิทรรศการ และผลลัพท์ที่ได้
จากการปฏิบัติงานจริง
5. คุณค่าของการวัดและประเมิ นผล
อยู่ที่การเปิดเผย โดยทุกฝ่ายทั้ง ผู้ จัด
ผู้สอน และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
สร้ า งแบบประเมิ น ร่ ว มกั น เพื่ อ
สามารถน าจุ ด ประสงค์ ข องการ
ประเมินไปใช้ประโยชน์ได้จริง

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)




ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

Mdn.

I.R.

5.00

1.00

4.00

1.00

5.00

1.00

4.00

1.00

5.00

1.00

น้อย
ที่สุด
(1)










ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
1. การสนับสนุนและส่งเสริ ม โดยมี
ก า ร จั ด ตั้ ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย จ า ก
ห น่ วย ง าน/ อง ค์ กร ต่ าง ๆ เ พื่ อ
ประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งกั น
อย่างมีประสิทธิภาพ




หมาย
เหตุ
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ระดับความคิดเห็น
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
2. หน่ วยงาน/องค์ ก รต่ า งๆ มี ส่ ว น
ร่วมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดย
เป็ น ผู้ อ านวยความสะดวกในด้ า น
นโยบาย ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้
บุคลากร งบประมาณ และสถานที่
3. มี เ ครื อ ข่ า ยที่ ส่ ง เสริ ม การสร้ า ง
ทั กษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21
ระหว่ า งองค์ ก รภาครั ฐ องค์ ก ร
เอกชน องค์กรชุมชน และเครือข่าย
ผู้ปกครอง โดยมีการประชาสัมพันธ์
ที่ เ ข้ า ใจตรงกั น ระหว่ า งเครื อ ข่ า ย
ตลอดกระบวนการจัดการเรียนรู้
4. ทุกเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจั ด
กระบวนการเรี ย นรู้ ทั้ ง หน่ ว ยงาน
ภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน
เครื อ ข่ า ยผู้ ป กครอง และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยการสร้าง
ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประสานงาน และแลกเปลี่ ย นตาม
กลุ่มภาคีเครือข่าย

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)







ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

Mdn.

I.R.

5.00

1.00

5.00

1.00

4.00

1.00

5.00

1.50

5.00

1.00

น้อย
ที่สุด
(1)




5. นโยบายภาครั ฐ และหน่ วยงาน/
องค์กร/ผู้จัด ต้องมีความสอดคล้ อง
ไปในทิศทางเดี ย วกั น และสามารถ
นาไปปฏิบัติจริงได้



6. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การสร้ าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21







หมาย
เหตุ
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
1. ด้านหลักการและนโยบาย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง
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แบบประเมิน
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ
วัตถุประสงค์
แบบประเมินแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
ชุดนี้ พัฒนาขึ้นเพื่อใช้รวบรวมความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในตรวจสอบและประเมินแนวโน้มการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จ าก
การศึกษาเอกสารงานวิจัย และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์
เจาะลึกความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจานวน 17 ท่าน ด้วยวิธีการวิจัยแบบเดลฟายจานวน 3 รอบ
ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลเป็นนักวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย การศึกษา
ผู้ใหญ่ การศึกษาตลอดชีวิต และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผู้บริหารในระดับนโยบาย หรือ
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้ปฏิบัติงานในสังกัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คาจากัดความที่ใช้ในการวิจัย
แนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ภาพอนาคตของแนว
ทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่
4 ด้าน คือ ด้านหลัก การและนโยบาย ด้านคุณลัก ษณะทั ก ษะการเรีย นรู้ใ นศตวรรษที่ 21 ด้าน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และด้านการสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างมี
ความสุขและทางานได้อย่างมีคุณภาพ
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเรียนรู้ เพื่อการ
ดารงชีวิตในยุคปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ทักษะ คือ 1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ 3) ทักษะชีวิตและการทางาน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หมายถึง มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ ใฝ่เรียน
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต มีทักษะความสามารถพื้นฐานในการเรียนรู้ โดยสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และคิดคานวณได้ มี
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาอย่างมีวิจ ารณญาณ มีทักษะ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้โดยการลงมือปฏิบัติจริง และมีทักษะใน
การสื่อสารและการร่วมมือกับผู้อื่น
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ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี หมายถึง มีทักษะการรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เท่ าทันอยู่เสมอ เพื่อการปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อ
เทคโนโลยี และเกิ ดการเรียนรู้เทคนิควิท ยาการแบบใหม่ ที่ทั นสมัย มี ทั ก ษะในการใช้และจัดการ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยรู้จักคิดวิเคราะห์ กลั่นกรองความรู้อย่าง
มี วิจ ารณญาณ ก่ อ นนาข้อ มูลมาใช้อย่ างถูก ต้องและเหมาะสม มี ทั ก ษะในการประยุกต์ใช้สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
เว็บไซต์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ และมี
เจตคติที่ดีในการใช้และจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม เกิดประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ทักษะชีวิตและการทางาน หมายถึง มีทักษะด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับ บริบทของสังคมและสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ มี
ทักษะในการดารงชีวิตและการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้
ข้ามวัฒนธรรม การรู้ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
มีทักษะความคิดริเริ่มในการชี้นาตนเองในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง มีทักษะในการเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ รู้จักการเสียสละ และการทาประโยชน์
เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน และมีทักษะการเพิ่มผลผลิตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
นักศึกษาผู้ใหญ่ หมายถึง นัก ศึก ษาผู้ใหญ่ส ายสามั ญและสายอาชีพทุ กระดับการศึกษา
อายุระหว่าง 25 – 50 ปี สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
คาชี้แจง
1. แบบประเมินแนวโน้มชุดนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มในด้านต่างๆ
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2. ขอให้ท่านผู้ทรงคุณวุฒิได้ตรวจสอบและประเมินแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ โดยโปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่
กาหนดให้ และเติมข้อความให้สมบูรณ์ ระดับคะแนนที่กาหนดในแบบประเมินแนวโน้ม มีความหมาย
ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น
เห็นด้วยในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น
เห็นด้วยในระดับมาก
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น
เห็นด้วยในระดับปานกลาง
2 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น
เห็นด้วยในระดับน้อย
1 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็น
เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ตาแน่งปัจจุบัน……………………………………………………………ประสบการณ์ในการทางาน………………ปี
2. องค์กร/หน่วยงาน/สังกัด………………………………………………………………………….………….………………..
3. วัน/เดือน/ปี ที่ตอบแบบประเมิน …………………….…….…...เวลา…………..….…….……………….………….
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาหรับ
นักศึกษาผู้ใหญ่ในด้านต่างๆ
1. ด้านหลักการและนโยบาย
 ความถูกต้องและเหมาะสม
1
2
น้อยที่สุด
 ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
1
2
น้อยที่สุด
 ความมีคุณค่าและประโยชน์
1
2
น้อยที่สุด

3
ปานกลาง
3

3

4

5
มากที่สุด

4

ปานกลาง

ปานกลาง

5
มากที่สุด

ปานกลาง

 ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
1
2
3
น้อยที่สุด

4

5
มากที่สุด

4

5
มากที่สุด

ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 ความถูกต้องและเหมาะสม
1
2
น้อยที่สุด
 ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
1
2
น้อยที่สุด
 ความมีคุณค่าและประโยชน์
1
2
น้อยที่สุด

3
ปานกลาง

3

3

4

5
มากที่สุด

4

ปานกลาง

ปานกลาง

5
มากที่สุด

ปานกลาง

 ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
1
2
3
น้อยที่สุด

4

5
มากที่สุด

4

5
มากที่สุด

ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………
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3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
 ความถูกต้องและเหมาะสม
1
2
น้อยที่สุด
 ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
1
2
น้อยที่สุด
 ความมีคุณค่าและประโยชน์
1
2
น้อยที่สุด

3
ปานกลาง

3

3

4

5
มากที่สุด

4

ปานกลาง

ปานกลาง

5
มากที่สุด

ปานกลาง

 ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
1
2
3
น้อยที่สุด

4

5
มากที่สุด

4

5
มากที่สุด

ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………
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4. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
 ความถูกต้องและเหมาะสม
1
2
น้อยที่สุด
 ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
1
2
น้อยที่สุด
 ความมีคุณค่าและประโยชน์
1
2
น้อยที่สุด

3
ปานกลาง

3

3

4

5
มากที่สุด

4

ปานกลาง

ปานกลาง

5
มากที่สุด

ปานกลาง

 ภาพรวมของโครงสร้างและองค์ประกอบ
1
2
3
น้อยที่สุด

4

5
มากที่สุด

4

5
มากที่สุด

ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เมื่อท่านได้ศึกษารายละเอียดของแนวโน้มการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สาหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ โดยภาพรวมท่านมีความเห็นว่า
 ดีมาก
 ดี
 พอใช้
 ปรับปรุง
ข้อคิดเห็นและ/หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………..………………………………………
ลงชื่อ.................................................................
(………………………………………………)
ผู้ประเมิน
ขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูง

ภาคผนวก ช
ผลการวิเคราะห์คาตอบของผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีวิจัยแบบเดลฟาย
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สรุปผลการวิเคราะห์คาตอบของผู้เชี่ยวชาญในแบบสอบถามรอบที่ 2 และรอบที่ 3
(ค่าใต้เส้นประ) เรียงตามลาดับข้อความ

รายละเอียด

ผลต่าง
ระหว่าง
คลอไทล์ที่
3 กับควอ
ไทล์ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ฐานนิยม

ค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานและ
ค่าฐานนิยม

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

ด้านหลักการและนโยบาย
1. การเรี ย นรู้ อยู่ บ นพื้ นฐานของหลัก
การศึกษาผู้ใหญ่ จิตวิทยาผู้ใหญ่ และ
สอดคล้องกับบริบทของการดารงชีวิต
ของนักศึกษาผู้ใหญ่
2. สร้ า งความตระหนั ก ให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการเรียนรู้ตลอดชี วิต
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเป็ น สั ง คมแห่ ง การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ส่ ง เสริ ม การเป็ น บุ ค คลแห่ ง การ
เรียนรู้และการเรีย นรู้ด้ วยตนเองเพื่ อ
เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ได้
อย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมและสนับ สนุ นให้นั ก ศึ ก ษา
ผู้ ใ หญ่ มีค วามสามารถที่ โ ดดเด่ นด้ าน
การคิดวิเคราะห์ แยกแยะการคิด เชิ ง
วิ พ ากษ์ การมี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์
การทางานเป็นทีม และมีภูมิคุ้มกันใน
ตนเองและสังคม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
ภาคีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อให้ทุกภาค
ส่ ว น มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุน และจัดกระบวนการเรียนรู้
ร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงาน/องค์กร
ชุมชน และครอบครัว
6. ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ พั ฒ นา
แหล่ ง เรี ย นรู้ สื่ อ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศให้ มีคุ ณภาพและทั นสมั ย
โดยการจั ด ระบบคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
อุปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้
จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
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รายละเอียด

ค่า
ฐานนิยม

ค่าสัมบูรณ์ของ
ผลต่างระหว่าง
ค่ามัธยฐานและ
ค่าฐานนิยม

5.00

0.00

ผลต่าง
ระหว่าง
คลอไทล์ที่
3 กับควอ
ไทล์ที่ 1
4.00-5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

3.50-5.00

1.50

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

ค่า
มัธยฐาน

7. เพิ่ ม พื้ น ที่ ข องแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละ
5.00
ทรัพยากรใน การเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ง่าย
มีความทันสมัยและสามารถใช้ได้ทันที
5.00
โดยสามารถแสวงหาความรู้ในรูป แบบ
ของสื่ อ ออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ หรื อ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ
8. ส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงาน/องค์ ก รมี
5.00
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละนโยบายที่ ชั ด เจนเพื่ อ
เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริม
การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
5.00
ที่ 21 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท และ
สามารถนาไปใช้ได้จริง
ด้านคุณลักษณะทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์
1.00

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
1. มี ค วามสามารถในการแสวงหา
ความรู้ ใฝ่เรียน มีความกระตื อรื อร้ น
ในการเรี ย นรู้ สามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ วย
ตนเองและเป็ นบุ คคลแห่ง การเรี ย นรู้
ตลอดชีวิต
2. มี ทั ก ษะความสามารถพื้ น ฐานใน
การเรี ย นรู้ โดยสามารถฟั ง พู ด อ่ าน
เขียน และคิดคานวณได้
3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิด
เชิงวิพากษ์และเรียนรู้วิธีการแก้ ปัญ หา
อย่างมีวิจารณญาณ
4. มีทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่
นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ โ ดย
การลงมือปฏิบัติจริง
5. มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารแล ะ การ
ร่วมมือกับผู้อื่น
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ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง
ระหว่าง
ค่ามัธยฐาน
และค่าฐาน
นิยม

ผลต่าง
ระหว่างคลอ
ไทล์ที่ 3 กับ
ควอไทล์ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
1. มี ทั กษะการรู้ ด้ านสารสนเทศ สื่ อ
และเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ
สื่ อ สารให้ เ ท่ า ทั น อยู่ เ สมอ เพื่ อ การ
ปรั บ ตั ว และพั ฒ นาตนเองให้ ทั น ต่ อ
เทคโนโลยี และเกิดการเรียนรู้เทคนิค
วิทยาการแบบใหม่ที่ทันสมัย
2. มี ทั กษะ ใ นการ ใ ช้ แ ล ะจั ดการ
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยรู้จักคิด
วิ เ คราะห์ กลั่ น กรองความรู้ อ ย่ า งมี
วิจารณญาณ ก่อนนาข้อมูลมาใช้ อย่ าง
ถูกต้องและเหมาะสม
3. มี ทั กษะในการประยุ กต์ ใ ช้ สื่ อและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่ องมือ
ในการเรียนรู้ได้ จากสื่ออิเล็กทรอนิ กส์
ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต หนั ง สื อ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ (E-Book) ห รื อ
แอพพลิเคชั่นต่างๆ
4. มี เ จตคติ ที่ ดี ใ นการใช้ แ ละจั ด การ
สารสนเทศ สื่ อ และเทคโนโ ล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารไปในทางที่
ถูกต้องและเหมาะสม เกิดประโยชน์ใน
การเรียนรู้ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน
และสังคม
ทักษะชีวิตและการทางาน

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

4.00-500

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

1. มี ทั ก ษะด้ า นความยื ด หยุ่ นและ
ค วามส ามาร ถ ใ นการ ป รั บ ตั วให้
สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ทของสั ง คมและ
สภาพแวดล้ อมที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อย่างรวดเร็วได้

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50
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2. มีทักษะในการดารงชีวิตและการใช้
ชี วิ ต อ ยู่ ร่ ว ม กั น โ ด ย ก า ร ส ร้ า ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล การ
เรี ย นรู้ ข้ ามวั ฒ นธรรม การรู้ ร ะเบี ยบ
วินัย คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้
ชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
3. มี ทั กษะความคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการชี้ น า
ตนเองในการเรี ย นรู้ อย่ างเป็ นระบบ
สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเองได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง
4. มีความสามารถในการเป็นผู้นาและ
มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รู้ จักการเสี ย สละ
และการทาประโยชน์เพื่ อผู้ อื่นโดยไม่
หวังผลตอบแทน
5. มีทักษะการเพิ่ มผลผลิตและความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

5.00

5.00

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง
ระหว่าง
ค่ามัธยฐาน
และค่าฐาน
นิยม
0.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

3.00-5.00

2.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะ
การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ให้ กั บ
นักศึกษาผู้ใหญ่

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใ หญ่ มี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ
พัฒนาตนเองให้มีทักษะที่พึงประสงค์
ของสั ง คมภายใต้ ทิ ศ ทางการพั ฒ นา
ประเทศ

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

3. เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ข อง
นั กศึ กษาผู้ ใ หญ่ ใ ห้ ต อบสนองและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

ผลต่าง
ระหว่างคลอ
ไทล์ที่ 3 กับ
ควอไทล์ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

4.00-5.00

1.00

ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้
จุดมุ่งหมายของการจัดการเรียนรู้
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4. เพื่ อปลู กฝั ง ความคิ ด เจตคติ และ
ค่ า นิ ย มที่ ดี ต่ อ การพั ฒ นาทั ก ษะการ
เรียนรู้ของนักศึกษาผู้ใหญ่

5.00

5.00

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง
ระหว่าง
ค่ามัธยฐาน
และค่าฐาน
นิยม
0.00

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5. เพื่ อให้ นักศึ กษาผู้ ใ หญ่ ส ามารถนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไป
ใช้ในการดารงชีวิตได้อย่างแท้จริง
รูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

1. รู ป แบบวิ ธีการจั ด การเรี ย นรู้ ค วร
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบททางสังคมและความต้องการ
ของนักศึกษาผู้ใหญ่
2. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
ด้ วยการเรี ย นด้ วยตนเอง การเรี ย นรู้
แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

3. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
จากการใช้ปัญหาเป็นฐาน การเรียนรู้
จากสภาพจริง การทดลองและการฝึก
ปฏิบัติจริง
4. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น วิธีการ
เรี ย นทางไกล วิ ธี ก ารเรี ย น แ บ บ
ออนไลน์ จ ากสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ า น
เว็ บ ไซต์ และเครื่ องมื อสื่ อ สารต่ า งๆ
เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
5. ส่งเสริมรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้
ในลักษณะที่เ น้ นความร่ วมมื อกัน ทั้ง
ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ เ รี ย น ผู้ เ รี ย นกั บ ผู้ ส อน
ผสมผสานการจัดทรัพยากรการเรีย นรู้
และแหล่งสื่อต่างๆ ให้เหมาะสมในการ
เรียนรู้

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

ผลต่าง
ระหว่างคลอ
ไทล์ที่ 3 กับ
ควอไทล์ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

4.50-5.00

0.50
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ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง
ระหว่าง
ค่ามัธยฐาน
และค่าฐาน
นิยม

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

ผลต่าง
ระหว่างคลอ
ไทล์ที่ 3 กับ
ควอไทล์ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

ทรัพยากรการเรียนรู้
1. สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ควรเป็น
ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคล
สื่ อธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อม สื่ อเชิ ง
กิจกรรม และสื่อจากวัสดุและอุปกรณ์
2. สื่ อ ที่ ใ ช้ ค ว ร เ ป็ น สื่ อ แ บ บ ทั น
เหตุ การณ์ (Real Time) ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น สื่ อ เสมื อ นจริ ง
และ สื่ อ ของจริ ง เช่ น หุ่ น จ าลอง
สถานการณ์ จาลอง การศึ กษาดู ง าน
และการฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง
3. สื่อที่ใช้ควรเป็นสื่อเชิงกิจกรรมการ
ฝึ กปฏิ บั ติ จริ ง เพื่ อเสริ มสร้ างทั ก ษะ
และประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
สร้ างสรรค์ เช่ น การสาธิ ต ฝึ กปฏิ บัติ
การจัดนิทรรศการ และการใช้ ชุ ม ชน
เพื่อการศึกษา
4. สื่ อที่ ใ ช้ ค วรเป็ นสื่ ออิ เ ล็ กทรอนิ ก ส์
ในรู ป แบบออนไลน์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ แท็ บ เล็ ต หนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ
เช่ น มั ล ติ มิเ ดี ย วี ดิ โ อ วิ กิพี เ ดี ย และ
บล็อก
5. ใช้ สื่ อสั ง คมออนไลน์ ผ่ านระบบ
เครือข่ายอิ นเทอร์เ น็ต ในรูป แบบของ
การบริ การฟรี ออนไลน์ เช่ น เฟสบุ๊ ก
ยูทูป และกูเกิล
6. ใ ช้ เ ค รื่ อง มื อสื่ อส าร เ พื่ อส ร้ าง
ปฏิ สั มพั นธ์ ใ นการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
และแสดงความคิด เห็ นได้ ทุกสถานที่
ทุ กเวลา และโอกาสแบบทั นที ทั นใด
เช่น การสื่อสารทางอีเมล์ การสนทนา
และการประชุมทางไกล

301

รายละเอียด

ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ฐานนิยม

7. พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ ห้ มี ค ว าม
น่าสนใจและทันสมัย โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เช่น การ
ให้ บ ริ ก ารสื บ ค้ น ข้ อ มู ล การบริ ก าร
เครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต และระบบ
อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00

5.00

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง
ระหว่าง
ค่ามัธยฐาน
และค่าฐาน
นิยม
0.00

5.00

5.00

0.00

5.00-5.00

0.00

1. การ จั ด กิ จกร ร ม ก าร เ รี ย น รู้ ที่
สอดคล้ องกั บ สภาพปัญ หาและความ
ต้ องการในการด ารงชี วิต ทั นสมั ย ต่อ
เหตุ ก ารณ์ ปั จ จุ บั น และสามาร ถ
นาไปใช้ได้จริง
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นการ
ฝึ ก ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์ จ ริ ง เช่ น การสาธิ ต
กิ จกรรมเชิ ง ทดลอง การศึ กษาดู ง าน
และการฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้แบบสืบค้น เพื่อฝึกการคิ ด
วิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ และการ
ใช้ วิจารณญาณในการแก้ ปัญ หา เช่น
การ จ าล อง ส ถ านการ ณ์ การ ท า
โครงงาน และการแสดงบทบาทสมมติ
เพื่อการแก้ปัญหา
4. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กิจกรรมตามความสนใจ และกิจกรรม
การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ นร่ วมกั น
เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
แบบกลุ่ม และการทางานเป็นทีม

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

ผลต่าง
ระหว่างคลอ
ไทล์ที่ 3 กับ
ควอไทล์ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

5.00-5.00

0.00
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ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ฐานนิยม

5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้ใช้วิธีการเรียนได้อย่างคล่องตัวจาก
การสังเกต การฟัง การคิด การพูดคุย
และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น การ
ใช้ เ กมส์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ กิ จ กรรม
นันทนาการ และนาฏการ
6. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กิ จ ก ร ร ม เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร ที่ มี สื่ อ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตัวเกื้อหนุน
การเรียนรู้ เช่น การเรียนออนไลน์ผ่ าน
เว็บไซต์ (E-Learning) โทรศัพท์มือถือ
ผ่ า นแอพพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ และการ
ประชุมทางไกล
7. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การปลู กฝั ง เรื่ องจิ ต ส านึ กสาธารณะ
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ใ น การ
ด ารงชี วิต การเห็ นคุ ณค่ าของตนเอง
และผู้ อื่ น เช่ น กิ จ กรรมจิ ต อาสา
กิ จ กรรมการเข้ า ค่ า ยธรรมะ และ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
8. การจัดกิจกรรมการเรีย นรู้ที่ บู ร ณา
การและเชื่ อ มโยงเนื้ อ หาสาระแบบ
ผสมผสานทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 หลายๆ ทั ก ษะเข้ า ด้ ว ยกั น ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.00

4.00

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง
ระหว่าง
ค่ามัธยฐาน
และค่าฐาน
นิยม
0.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

ผลต่าง
ระหว่างคลอ
ไทล์ที่ 3 กับ
ควอไทล์ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

4.00-5.00

1.00

การวัดและการประเมินผล
1. การวัดและประเมิ นผลที่ มีการวาง
แผนการวั ด และประเมิ นผลที่มีค วาม
ยืดหยุ่นทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
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ค่า
มัธยฐาน

ค่า
ฐานนิยม

2. การวั ด และประเมิ น ผลที่ มี การ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่ องหลั ง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5.00

5.00

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง
ระหว่าง
ค่ามัธยฐาน
และค่าฐาน
นิยม
0.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

3. รู ป แบบการวั ด และประเมิ น ผลที่
ส่งเสริมทั้งในระดับบุคคลและทีมงาน
เช่ น การประเมิ น ด้ ว ยตนเอง การ
ประเมินจากการปฏิบัติการของสมาชิก
กลุ่ม และการประเมินผลแบบออนไลน์

4.00

5.00

1.00

4.00-5.00

1.00

4.00

5.00

1.00

4.00-5.00

1.00

4. ส่งเสริมการวัดและประเมินผลตาม
สภาพจริงจากการจัดโครงงาน ผลงาน
นิทรรศการ และผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ปฏิบัติงานจริง

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5. คุ ณค่ าของการวั ด และประเมิ นผล
อยู่ ที่ การเปิ ด เผย โดยทุ กฝ่ ายทั้ งผู้จัด
ผู้ ส อน และผู้ เ รี ย นมี ส่ วนร่ วมในการ
สร้ า งแบบประเมิ น ร่ ว มกั น เพื่ อ น า
จุ ด ประสงค์ ข องการประเมิ น ไปใช้
ประโยชน์ได้จริง

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4.00

4.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

ผลต่าง
ระหว่างคลอ
ไทล์ที่ 3 กับ
ควอไทล์ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

4.00-5.00

1.00

ด้านการสนับสนุนและส่งเสริม
1. การสนั บ สนุ นและส่ ง เสริ ม โดยมี
ก า ร จั ด ตั้ ง ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย จ า ก
หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เพื่อประสาน
ความร่ ว มมื อระห ว่ าง กั นอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ
2. หน่วยงาน/องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยเป็นผู้
อานวยความสะดวกในด้ านนโยบาย
ท รั พ ย ากร การ เ รี ย นรู้ บุ ค ล ากร
งบประมาณ และสถานที่
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3. มีเครือข่ายที่ส่งเสริมการสร้างทักษะ
การเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ระหว่ าง
องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กร
ชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครอง โดยมี
การประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ ข้ า ใจตรงกั น
ระหว่างเครือข่ายตลอดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้

5.00

5.00

ค่าสัมบูรณ์
ของผลต่าง
ระหว่าง
ค่ามัธยฐาน
และค่าฐาน
นิยม
0.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

4. ทุ กเครื อข่ ายมี ส่ ว นร่ วมในการจั ด
กระบวนการเรี ย นรู้ ทั้ ง หน่ ว ย ง าน
ภาครั ฐ องค์ กรเอกชน องค์ กรชุ มชน
เ ค รื อข่ าย ผู้ ป กค ร อง แ ล ะ ร ะบบ
เครื อข่ ายอิ นเตอร์ เ น็ ต โดยการสร้ าง
ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประสานงาน และแลกเปลี่ยนตามกลุ่ม
ภาคีเครือข่าย

4.00

5.00

1.00

4.00-5.00

1.00

4.00

5.00

1.00

4.00-5.00

1.00

5. นโยบายของภาครัฐและหน่วยงาน/
องค์กร/ผู้จัด ต้องมีความสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน และสามารถนาไป
ปฏิบัติจริงได้

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

5.00

5.00

0.00

4.50-5.00

0.50

6. ผู้บริหารมีนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

5.00

5.00

0.00

4.00-5.00

1.00

ผลต่าง
ระหว่างคลอ
ไทล์ที่ 3 กับ
ควอไทล์ที่ 1

ค่าพิสัย
ระหว่าง
ควอไทล์

4.00-5.00

1.00

305
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
นายเอกชัย พุทธสอน เกิดวันที่ 16 สิงหาคม 2532 ที่อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง สาเร็จ
การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาจากโรงเรี ย นล าปางกั ล ยาณี จั ง หวั ด ล าปาง และระดั บ ปริ ญ ญา
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาตลอดชีวิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาควิชาการศึกษาเพื่อการ
พัฒนามนุษย์และสังคม มหาลัยวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2554 ปัจจุ บันเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

