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บทคัดยอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และการเติบโตอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยี การสื่อสารในโลกดิจิตอล สงผลตอพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่มีปฏิสัมพันธกัน
ในเชิงสังคมและ/หรือเชิงวิชาชีพ การเสริมสรางทักษะชีวิตเพื่อการดํารงชีวิตของคนในยุคนี้
จึงมีความจําเปน เพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริงของชีวิต โดยเฉพาะ
เด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตสําคัญของชาติ บทความนี้นําเสนอประเด็น “ทักษะชีวิตวัยรุน
ไทยในศตวรรษที่ 21” ซึ่งไดสังเคราะหความรูจากกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนสําหรับทักษะ
การเรียนรูแหงศตวรรษนี้ จากเอกสารวิชาการ นักการศึกษา สื่อตางๆ หรือจากประสบการณ
ตรงของผูเกี่ยวของ เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจทักษะชีวิตที่จําเปนของวัยรุน รวมไปกับ
การเรียนรูและเขาใจลักษณะพฤติกรรมของคนในแตละรุน สําหรับผูมีบทบาทเกี่ยวของกับ
การดูแลกลุมวัยรุนทั้งดานการจัดการเรียนการสอน การพยาบาลและสาธารณสุข ตลอดจน
เครื อข ายทางสั งคมและผู มีส วนได ส ว นเสีย ไดเกิดแนวคิดรว มปรับ กระบวนทัศนการจัด
การศึกษาและการขัดเกลาทางสังคมแกกลุมวัยรุน เพื่อรวมเสริมสรางทักษะของการเรียนรู
แหงอนาคตของลูกหลานไทยใหอยูรวม อยูรอดและอยูอยางมีความหมายพรอมเรียนรูและใช
ความรู เติบใหญอยางมีภูมิคุมกันรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคฐานเทคโนโลยี สูการ
พัฒนาเปนกําลังคนที่มีคุณภาพของประเทศชาติตอไป
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Abstract
Economic, political and social changes along with the rapid growth
of technology and communication in digital world affect the behavior of
individuals in social and / or professional interaction. Enhancing life skills for
livelihood of people in this era especially children and youth who are the
future of the nation. is needed for the appropriate development
corresponding to the reality of life. This paper presents the issue entitled
“Life Skills of Thai Teen in the 21st Century”. The author synthesized
knowledge and conceptual paradigm of learning skills of this century from
academic papers, educators, media, and the experienced people. The
objective of this paper was to disseminate the knowledge regarding life skills
required in teenage, and to learn an understand characteristics of behaviors
across generation. This information will be useful for all parties in the society
such as social worker and stakeholder who involves in teen care I term of
education, nursing and public health. Paradigm shift in education and
socialization of teenagers must be done to promote learning skills of future
generation to survive and live meaningfully. They will be equipped with
social immunity, and able to adapt themselves to the changes in technologybased society. The proper development of youth is the key to produce the
quality manpower for the nation.
Key words : Life skill, Teen in 21st century, Technology-based society
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1. บทนํา
นับตั้งแตตนปพ.ศ.2557 (ค.ศ. 2014) เปนตนมา เปนการยางเขาสูศตวรรษที่ 21
มีขาวพาดหัวหนังสือพิมพ “ฆายกครัว” ผูกอเหตุ คือ บุตรชายคนโตวัยเพียง 19 ป ตอมา
ประมาณ 3 สัปดาห มีขาวพาดหัว “ฆายกครัว” อีกรายผูกอเหตุ คือ บุตรชายคนเล็กอายุเพียง
22 ป นอกจากนี้ยังมีขาวนักเรียนกราดยิงครูในโรงเรียนที่มอสโค ประเทศรัสเซีย เปนตน
คําถามเกิดขึ้นมากมาย อะไร? เกิดขึ้นกับสังคมไทย และสังคมโลก ทําไม! เด็กวัยรุนจึง
แกปญหาดวยการตัดสินใจกับบุพการีและครูผูใหวิชาความรูเสมือนพอแมคนที่สอง เชนนี้
“เด็กวันนี้ คือผูใหญในวันหนา” เปนวลีที่มาจากตอนหนึ่งของเพลงวันเด็กแหงชาติ
ที่ไดยินกันมานาน แตมีความหมายที่แสดงถึงนัยของทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศชาติ
ไวดวยอยางแทจริง เพราะเด็กเปนกําลังสําคัญที่จะตองเติบโตขึ้นไปเปนผูที่ทําหนาที่รวม
พัฒนาประเทศชาติบานเมืองตอไปในอนาคต ดังนั้นคํากลาวที่วาอนาคตของประเทศชาติจะ
เปนอยางไรสวนหนึ่งจึงขึ้นอยูกับคุณภาพของเด็กในวันนี้ที่จะเติบโตตอไป การใหความสําคัญ
และมีการพิทักษคุมครองสิทธิของเด็กและเยาวชนตามกฎหมาย ตลอดจนใหการศึกษาอบรม
เลี้ยงดูใสใจ และวางแผนพัฒนาเพื่อวางรากฐานใหกลุมวัยดังกลาวมีพัฒนาการสูคุณลักษณะ
อั น พึ งประสงค เ พื่ อเติ บ โตเป น ผู ใ หญ ที่ ดีของประเทศชาติโ ดยสมบู ร ณจึ งเป น สิ่ง ที่จํา เป น
(สุวิชัย โกศัยยะวัฒน, 2551: หนา 1)
อยางไรก็ดี แมวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญของประเทศชาติ ตองทําเปน
กระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตนับตั้งแตอยูในครรภมารดา วัยเด็ก วัยรุน วัยทํางานและวัย
ชรา โดยเฉพาะในยุคกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ที่สงผล
กระทบถึ ง การดํ า รงชี วิ ต ของคนในสั ง คมอย า งทั่ ว ถึ ง อั น เนื่ อ งมาจากเป น ยุ ค แห ง การใช
เทคโนโลยีเชื่อมโยงขอมูลขาวสารรอบดาน หรือที่เคยกลาวขานกันวา “ยุคโลกาภิวัตน” คือ
“ยุคการสื่อสารไรพรมแดน” ที่สงผลตอพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ วิถีการดําเนินชีวิต
ความรูความสามารถ คานิยมและการบริหารจัดการที่แตกตางกันไปของคนในสังคม ทั้งใน
เชิ งสร า งสรรค นํ า สู ความเจริ ญ ด า นต า งๆอยางรวดเร็ว ในยุคแหงการแขงขัน และในทาง
กลับกันก็เกิดผลกระทบดานความเสื่อมหรือการทําลาย สังคมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ผานสื่อ
สังคมออนไลน จากการรูเทาไมถึงการณหรือขาดฐานความรูความเขาใจที่ถูกตองเหมาะสม
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และภู มิ คุ ม กั น ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ให ก า วพ น ผ า นวิ ก ฤติ ก ารณ สุ ม เสี่ ย งในภาวะแห ง การ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ โดยเฉพาะกลุมเยาวชนวัยรุนกับการใชสื่อ
สังคมออนไลนในปจจุบัน การสรางทักษะชีวิตใหเกิดกับกลุมเยาวชนวัยรุนนี้จึงเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญและมีความจําเปนที่ตองสรางฐานการศึกษาและการขัดเกลาทางสังคมเพาะบม
จากเด็กจนถึงผูใหญที่จะออกไปเผชิญชีวิตในโลกแหงความเปนจริงไดอยางเปนรูปธรรม

2. การเสริมสรางทักษะชีวิต
ทักษะชีวิต (Life Skills) ในบทความนี้ หมายถึง ความสามารถในการดํารงชีวิต
เปนองครวมที่รวมถึงการคิด วิธีคิด และการปฏิบัติการของมนุษยในชีวิตจริง สวนทักษะชีวิต
ของวัยรุน (Life Skills of Adolescents) หมายถึง ความสามารถของวัยรุน (ในบทความนี้
เนนกลุมอายุ 12-18 ป:วัยหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิต) ในดานความรู ความคิด ทักษะการปรับตัว
ที่ตองเผชิญกับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัวอยางสรางสรรค และมีสติ สอดคลองกับวัฒนธรรมความ
เปนอยู ซึ่งวัยรุนที่มีทักษะชีวิตที่ดีก็จะรูจักวิธีแกปญหา ฉลาดคิดและฉลาดใชชีวิตเพื่อปองกัน
ตนเองใหปลอดภัยจากภาวะเสี่ยงตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันได การสรางทักษะชีวิต
มี 2 วิธี คือ ทักษะชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทักษะชีวิต เกิดจากการสรางและ
พัฒนา
2.1 ทั ก ษะชี วิ ต เกิ ด ได เ องตามธรรมชาติ เป น การเรี ย นรู ที่ ขึ้ น อยู กั บ
ประสบการณ และการมีแบบอยางที่ดี แตการเรียนรูตามธรรมชาติจะไมมีทิศทางและเวลาที่
แนนอน บางครั้งกวาจะเกิดการเรียนรูก็อาจสายเกินไป ทักษะชีวิตที่เกิดไดเองตามธรรมชาติ
นี้ คนต น แบบต อ งเป น แบบอย า งที่ ดี ซึ่ ง หมายถึ ง ปู ย า ตายาย พ อ แม และสมาชิ ก ใน
ครอบครัวนั่นเอง ซึ่งกลาวไดวาเปนทักษะชีวิตที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงดู การแสดงพฤติกรรมให
เห็น การถายทอด เจตคติ แนวคิด ปลูกฝงคานิย มจากรุน สูรุน หรืออีกนัยหนึ่งเปนความ
สามารถเฉพาะตัวในการเรียนรูสรางประสบการณไดดวยตนเอง
สําหรับทักษะชีวิตที่เกิดไดเองตามธรรมชาตินั้น มีทฤษฎีพัฒนาการทางจิต
และบุคลิกภาพที่สงผลตอพัฒนาการและบุคลิกภาพของกลุมวัยรุน ซึ่งพอแม ครูบาอาจารย
หรือผูเกี่ยวของควรไดเรียนรูและเขาใจ ความเปนมาของพฤติกรรมและบุคลิกภาพของวัยรุน
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กอน เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของพัฒนาการชว งชีวิตวัยตางๆ และสามารถประยุกต
ความรู ดั ง กล า วมาใช ใ นการป อ งกั น แก ไ ขป ญ หากลุ ม วั ย รุ น ตลอดจนการเสริ ม สร า ง
ประสบการณ ที่ เ หมาะสมต อ การพั ฒ นาการตามลํ า ดั บ ขั้ น ที่ ส ง ผลกระทบต อ เนื่ อ งถึ ง
พฤติกรรมที่มีผลตอวัยรุน ตอครอบครัว ตอสังคมและตอสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่ อเรี ยนรูการปรับ ตั วอยูร ว มกั บ ผูอื่นในสังคม อยูรอดปลอดภัยจากภัยสื่อที่คุกคามและ
สิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน ตลอดจนไดรูศักยภาพและคุณคาตนเองที่จะทํา
ประโยชนตอสังคมตอไปได ผูเขียนจึงขอสรุปสาระสําคัญจากทฤษฎีพัฒนาการทางจิตสังคม
และบุคลิกภาพที่เกี่ยวของไวพอสังเขป ดังนี้
- ทฤษฎีพัฒนาการทางดานสติปญญาของเพียเจต (อางถึงใน ทิศนา แขมมณี,
2554) เพียเจตไดเนนใหเห็นความสําคัญของการเขาใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็ก
มากกวาการกระตุนเด็กใหมีพัฒนาการเร็วขึ้น โดยพัฒนาการดานสติปญญาของเด็กอยูบน
รากฐานของพั น ธุ ก รรมและสิ่ ง แวดล อ มที่ ส ามารถอธิ บ ายได โ ดยลํ า ดั บ ระยะพั ฒ นาทาง
ชีววิทยาที่คงที่ ซึ่งเราจะสังเกตไดจากปฏิสัมพันธของเด็กกับสิ่งแวดลอม
เพียเจต (Piajet,1974: p. 3-4) ไดกลาวถึงพัฒนาการดานสติปญญาเด็กตั้งแตแรก
เกิดถึงชวงเริ่มเขาวัยรุนไว 4 ขั้น ไดแก 1) ขั้นประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว (Sensorimotor
Stage) เริ่มจากอายุแรกเกิดถึง 2 ป ซึ่งอาศัยประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวอวัยวะตางๆ
โดยความคิ ด การรั บ รู และการกระทํ า ของเด็กยังยึดตัว เองเปน ศูน ยกลาง 2) ขั้น กอน
ปฏิบัติการคิด (Pre-Operational Stage) เริ่มชวงอายุ 18 เดือนถึง 7 ป เด็กจะมีพัฒนาการ
ที่รวดเร็วดานภาษาและความคิด แตเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยูกับสิ่งที่ตนรับรูหรือสัมผัสจาก
ภายนอก 3) ขั้นการคิดหาเหตุผลโดยใชรูปธรรม (Concrete Operational Stage) เกิดใน
ชวงอายุ 7-11 ป ลักษณะเดนของเด็กวัยนี้คือ ความสามารถในการคิดยอนกลับ ประสิทธิภาพ
ในการจดจํ าดี สามารถจัดกลุมหรือหมวดหมูสิ่งแวดลอมไดสมบูรณ สามารถสนทนากับ
บุคคลอื่นและเขาใจความคิดของผูอื่นไดดี และ 4) ขั้นปฏิบัติการคิดดวยนามธรรม (Formal
Operational Stage) เกิดในชวงอายุ 11-15 ป เด็กจะมีพัฒนาการทางสติปญญาและ
ความคิดขั้นสุดยอดของวัย โดยในชวงกาวสูวัยรุนนี้เด็กจะมีความคิดเปนผูใหญ และคิดหา
เหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู สนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยางดวยตัวเอง
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- ทฤษฎีพัฒนาการทางเพศของฟรอยด (Freud, 1953: p.192-202 ) กลาวถึง
พฤติกรรมของมนุษย เกิดมาจากสัญชาตญาณทางเพศและความกาวราวเปนสําคัญ โครงสราง
ของบุคลิกภาพที่ฟรอยดจัดตั้งขึ้นจะอธิบายถึงกระบวนการขัดแยงในใจซึ่งมีผลตอพฤติกรรม
ดวยสามระบบแหงพลังทางจิตใจ ที่เกิดจากความตองการทางสัญชาติญาณของบุคคล ไดแก
อิด (Id) อีโก (Ego) และ ซุปเปอรอีโก (Superego) โดย “อิด” กอรปดวยจิตไรสํานึกซึ่งมีทั้ง
เรื่ องเพศและความกา วร าว โดยเด็กจะปฏิบัติการบน “หลักความพึงพอใจและความ
ตองการ” โดยเปนแรงขับที่จะตอบสนองทันที ดังจะพบเห็นในสื่อสังคมปจจุบันที่เผยแพร
ขาววัยรุนที่กาวราวตอพอแมที่เขารัก บางครั้งเมื่อไมไดสิ่งที่ตองการถึงกับทํารายพอแมก็มี
หรื อบางครั้ งจะมี ความรู สึ กเหมื อนถู กดึงดูดทางเพศโดยบุคคลที่เหมือนจะทะเลาะกันอยู
ตลอดเวลา เปนตน พวกเขาจะไมคอยสนใจความละเอียดออนและประเพณีทางสังคมมากนัก
แตมุงเนนเปาหมายคือการแสวงหาความสุขและพยายามเลี่ยงหรือลดความทุกข จึงเปนเหตุ
ใหวัยรุนในชวงวิกฤตชีวิตที่พัฒนาการแตละชวงวัยที่ผานมาไมไดรับการสนองมีการประพฤติ
ปฏิ บัติ ที่กอใหเ กิดปญ หาทางสั งคมได สืบ เนื่องมาจากความขัดแยงใจในการที่จะควบคุม
อารมณจากสภาวะตางๆใหเหมาะสม
ฟรอยดกลาววา ความตองการของคนที่ตองการปรับความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
ใหไดความพอใจที่แทจริงนั้น จะเกิดขึ้นไดตองมีการจัดระบบของ “อิด” หรือการจัดระเบียบ
ของพฤติ กรรมให อยู ในระบบระเบี ย บของสังคมสิ่งแวดลอ ม เพื่อใหเกิดการยอมรับ หรื อ
จนกวาจะหาสิ่งสนองความตองการได ซึ่งเรียกระบบนี้วา “อีโก” นั่นเอง แมจะเปนการทํา
ตามคําสั่งของ “อิด” แตขณะเดียวกันก็จะพยายามควบคุมแรงขับใหอยูกับรองกับรอย
จนกวาจะหาสิ่งที่สนองความตองการได หรืออีกนัยหนึ่งคือ “อีโก” จะพยายามปฏิบัติการ
อยางมีเหตุผลเพื่อรักษาสมดุลระหวางการแสวงหาความพึงพอใจของ “อิด” และการเนน
ศีลธรรมของ“ซุปเปอรอีโก” ที่เปน องคประกอบทางศีลธรรมของจิตใจซึ่งบางครั้งก็ไม
สามารถปฏิบัติไดในสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้น “อีโก” จึงเปนสวนของจิตใจที่ปกติจะ
สะทอนโดยตรงในการแสดงออกของบุคคลมากที่สุด ฟรอยดไดกลาวถึงการพัฒนาของมนุษยที่
ติดของในวัตถุตางๆผานพัฒนาการทางเพศไว 5 ขั้น ไดแก 1) ขั้นปาก (Oral Stage) :เปน
ความพึงพอใจของทารกในการถูกเลี้ยงดู 2) ขั้นทวารหนัก (Anal Stage) เปนความพึงพอใจ
ของเด็กเล็กในการขับถายที่กระโถนของตน 3) ขั้นอวัยวะเพศ (Phallic Stage):เด็กชายจะติด
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ของตอแมเปนวัตถุทางเพศและอิจฉาพอที่แมรัก เด็กหญิงจะติดของทางเพศตอกับพอและ
อิจฉาแมที่พอรัก การเบี่ยงเบนพฤติกรรมทางเพศมีโอกาสเกิดขึ้นไดในขั้นนี้ 4) ขั้นระยะแฝง
(Latent Stage) ชวงนี้เด็กจะเก็บกดความพึงพอใจของตนไว และหันไปแสวงหาความพอใจ
จากการปฏิสัมพันธกับคนรอบตัวและกิจกรรมตางๆแทน และ 5) ขั้นตอนความเปนจริงหรือ
ขั้นเพศ (Genital Stage) : เปนขั้นที่เด็กจะสนใจเพศตรงกันขาม จากทฤษฎีของฟรอยด
พบวา หากเด็กไดรับการสนองความตองการหรือไดรับความพึงพอใจในปริมาณที่เหมาะสม
จะสามารถกาวสูขั้นพัฒนาการขั้นตอไปไดอยางงายดาย แตถาไดรับความพึงพอใจนอย หรือ
มากเกินไปอาจนําไปสูการติดของในขั้นนั้นๆ จนอาจเกิดพฤติกรรมถดถอยกลับไปยังขั้นนั้น
ในภายหลังไดและหากรับภาระหนักเกินไปหรือถูกคุกคามจากหนาที่ของ “อีโก” ก็จะใช
กลไกปองกันหรือปกปองตนเอง (Defense Mechanism) ทันที ซึ่งสงผลตอการแสดงดาน
พฤติกรรมทางเพศหรือดานความกาวราวไดเชนกัน พัฒนาการเหลานี้จึงเปนปจจัยสําคัญที่
ผู ดู แ ลกลุ ม วั ย รุ น จะต อ งเรี ย นรู แ ละเข า ใจเบื้ อ งต น ก อ นเพื่ อ ป อ งกั น อคติ ใ นการประเมิ น
เปรียบเทียบเด็กกลุมวัยเดียวกันซึ่งบริบทตางกัน และอาจสงผลใหเด็กเกิดความคับของใจ
และมี ความรู สึ กด อยคุ ณค า คิ ดว า ไม มีใครยอมรับ ตนเอง อาจเก็บ ตัว หรือเกิดพฤติกรรม
ตอตานหรือแสดง ออกในเชิงกาวราวตอคนรอบขางและสังคมตอไปได
- ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริกสัน (Erikson, 1963, 1968) อิริกสัน
จะมีความคิดที่แตกตางจากฟรอยด โดยเขาจะเนนเรื่อง “อีโก” มากกวา “อิด” และมองวา
พัฒนาการทางบุคลิกภาพของมนุษยเปนเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกชวงของชีวิต มิใชสําคัญเฉพาะ
พฤติกรรมในชวงแรกของชีวิตที่อยูในชวงวิกฤต (Critical Period) และพัฒนาการดังกลาวก็
มิได เป นไปเพื่อสนองความสุ ขความพึงพอใจทางดานสรีร ะรางกายของมนุษยเทานั้น แต
ขึ้นอยูกับสภาพทางจิตสังคมดวย ซึ่งพัฒนาการจะเปนไปในทางบวกหรือทางลบขึ้นอยูกับ
อิทธิพลของลักษณะการอบรมเลี้ยงดู สัมพันธภาพระหวาง พอ – แม ตลอดจนอิทธิพลของ
วัฒนธรรมในสังคมนั้นๆ ซึ่งการแสดงความรูสึกนึกคิดของเด็กที่มีตอตนเองและสิ่งแวดลอม
(Self–Concept) ยอมเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพอยางตอเนื่องไปตลอดชีวิตได
ดังนั้นคนที่มีบุคลิกภาพทางจิตดีจึงเปนลักษณะของคนที่สามารถเผชิญปญหาหรือแกปญหาทั้ง
ที่เกิดจากภายในตนเองและจากภายนอกตนเอง และยังสามารถจัดระบบระเบียบความคิดและ
สามารถตัดสินใจเองได แตในทางกลับกันถาพัฒนาการของเด็กเปนในทางลบมากกวา เด็ก
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คนนั้นๆก็จะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ไมสมบูรณ ซึ่งจะนําไปสูการเปนผูมีปญหาในการ
ปรับตัวตอไป
นอกจากนี้ อิ ริ กสั น ได กล า วถึง รูป แบบพัฒ นาการทางจิต สัง คมที่สง ผลตอ การ
พัฒนาการสูการปรับตัวอยูรวมกับผูอื่นและนําพาชีวิตตัวเองใหอยูอยางปลอดภัย และอยู
อยางมีคุณคาในสังคม ไว 8 ขั้นซึ่งใน 4 ขั้นแรกของพัฒนาการเปนชวงของการสั่งสม
ประสบการณ และการเรียนรูในการแกปญหา ตั้งแตขั้นที่ 1 คือความไววาง ใจ – ความไม
ไววางใจ (Trust vs Mistrust) เปนชวงวัยทารกที่ถือวาเปนรากฐานที่สําคัญของพัฒนาการ
ตอไป ขั้นที่ 2 ความเปนตัวของตัวเองอยางอิสระ – ความสงสัยไมแนใจตัวเอง (Autonomous vs
Shame and doubt) เปนชวงวัย 2-3 ป ที่เริ่มอยากเปนอิสระเปนตัวของตัวเอง ขั้นที่ 3 การ
เปนผูคิดริเริ่ม – การรูสึกผิด (Initiative vs Guilt) เปนชวงวัย 3-5 ป ที่มีความคิดริเริ่ม
อยากจะทําอะไรดวยตนเองจากจินตนาการของตน และขั้นที่ 4 ความตองการที่จะทํากิจกรรม
อยูเสมอ – ความรูสึกดอย (Industry vs Inferiority) คือชวงวัยประมาณ 6-12 ป เปนวัยที่มี
พัฒนาการดานสติปญญาและทางดานรางกายมากขึ้น ชอบทํากิจกรรม สวนขั้นที่ 5 ขั้นอัตภาพ
หรือการรูจักวาตนเองเปนเอกลักษณ – การไมรูจักตนเองหรือสับสนในบทบาทในสังคม (Ego
Identity vs Role Confusion) เปนชวงวัยรุนประมาณ 12-18 ป เปนวัยที่รางกายเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วทั้งหญิงและชาย วัยรุนเหลานี้จะมีความรูสึกในเรื่องเพศ และบางคนจะกังวลตอ
การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วนี้ สวนขั้นที่ 6 ถึงขั้นที่ 8 นั้น อิริกสันกลาววา เปนชวงที่จะ
นําเอาอัตลักษณไปใช ซึ่งบุคลิกภาพจะชัดเจนขึ้นไมสามารถเปลี่ยนแปลงได นั่นคือโอกาสที่
จะเกิดความมั่นคงและสิ้นหวังในชีวิตจะเกิดไดชวงนี้และมีผลตอการดําเนินชีวิต เนื่องจากจะ
เป น กลุ มวั ย เหล า นี้ มีความสํ า คั ญ ในบทบาทการเป น ผูป กครอง ผูมีป ระสบการณชีวิ ต
ผูถายทอดความรู หรือผูดูแลชวยเหลือวัยรุนได การแบงปนประสบการณชีวิตจากคลังสมอง
ของรุนเหลานี้สูชนรุนหลังยอมเปนองคความรูที่มีคุณคาที่ควรถอดออกมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอสังคมได สวนขั้นที่ 6 กลาวถึงความใกลชิดผูกพัน – ความอางวางตัวคนเดียว
(Intimacy vs Isolation) เปนการกาวสูวัยผูใหญระยะตน (Young Adulthood) ที่เริ่มรูจัก
ตนเอง รูจุดมุงหมายในชีวิต มีความสัมพันธกับเพื่อนตางเพศทั้งในฐานะเพื่อนสนิทหรือคิดตั้ง
ตนมีหลักฐานครอบครัว เสียสละ ไมเห็นแกตัวและจะเห็นใจซึ่งกันและกัน ขั้นที่ 7 ความเปน
หวงชนรุนหลัง – ความคิดถึงแตตนเอง (Generativity vs Stagnation) วัยนี้มีความรูสึกอยาก
ถายทอดความรูและหวงใยชนรุนหลังโดยเฉพาะเยาวชนทั้งที่เปนลูกหลาน ลูกศิษย และ
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ลูกนอง ชอบชวยเหลือกิจกรรมดานศาสนา ที่อยากปลูกฝงคนรุนใหมใหกาวผานวิกฤตชีวิตได
อยางงดงามตอไป สุดทายขั้นที่ 8 ความพอใจในตนเอง – ความสิ้นหวังและความไมพอใจใน
ตนเอง (Ego Integrity vs Despair) เปนวัยกาวสูบั้นปลายของชีวิต ซึ่งเปนที่รวมบุคลิกภาพ
ของกลุมวัยทั้ง 7 วัยที่ผานมา จะพอใจในสภาพชีวิตของตนและยอมรับความจริงที่ทุกคนเกิด
มาตองตาย แตคงคุณคาความดีงามใหชนรุนหลังไดเรียนรูตอไปได
- ทฤษฏีลําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow, 1943: p.370-396) เปน
ทฤษฎีสุดทายที่ผูเขียนจะอางถึงในบทความนี้ ซึ่งเปนทฤษฎีตามลําดับความตองการของมนุษย
ซึ่งผูเขียนยกมากลาวก็เพื่อตองการเชื่อมโยงความเขาใจถึงการที่จะเกิดพฤติกรรมการสานตอ
การเสริ ม สร า งเพื่ อ วั ย รุ น ยุ ค โลกาภิ วั ต น นี้ ที่ ทํ า ให วั ย รุ น อยู ร อด อยู ร ว มและอยู อ ย า งมี
ความหมายในสังคม โดยมาสโลวไดกลาวถึงความตองการของมนุษยแตดั้งเดิมมี 5 ขั้น ที่
สามารถเข าใจไดงาย โดยนัยแห งความหมายของขอความแตละขั้น ไดแก ขั้นที่ 1 ความ
ตองการดานรางกาย (Physiological Need) ขั้นที่ 2 ความตองการความมั่นคงปลอดภัย
(Safety Needs) ขั้นที่ 3 ความตองการความรัก การเปนเจาของ (Social Needs) ขั้นที่ 4
ความตองการการยกยองนับถือ ( Esteem Needs) และขั้นที่ 5 ความตองการความสําเร็จ (SelfActualization Needs) ปจจุบันความตองการมีเพิ่มอีก 3 ขั้น คือ ความตองการสุนทรียภาพ
(Appreciatory Needs) ความตองการพัฒนาตนเอง (Self-development Needs) และความ
ตองการเหนือธรรมชาติของคน (Supernatural Needs) มาสโลวเชื่อวา ความลมเหลวที่จะ
บรรลุถึงความสมบูรณหรือความกาวหนาในแตละขั้นเกิดจากแรงจูงใจหรือความตองการของ
แตละคน โดยปจจัยเหลานี้ที่ดูไม สมเหตุสมผลเกิดจากหลายปจจัย เชน สภาพสังคม การ
อบรมเลี้ยงดู สิ่งแวดลอมและอื่นๆ ที่ทําใหการรับรูผิดไปจากความจริง ไมสามารถบรรลุ
ความตองการในขั้นที่สูงสุดได (จิราภรณ ตั้งกิตติภาภรณ, 2556: หนา 153-155)
2.2 ทั ก ษะชี วิ ต เกิ ด จากการสร า งและพั ฒ นา เป น ทั ก ษะชี วิ ต ที่ เ กิ ด จาก
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสรางใหผูเรียนไดเรียนรูรวมกันในกลุมผานกิจกรรม
รู ป แบบต า งๆ ได ล งมื อ ปฏิ บั ติ ได ร ว มคิ ด ร ว มอภิ ป ราย ได แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด และ
ประสบการณซึ่งกันและกัน ไดสะทอนความรูสึกนึกคิดมุมมองที่เชื่อมโยงสูวิถีชีวิตของตนเอง
เพื่อสรางองคความรูใหมและปรับตัวกับการเขาสูสังคมใหม ถาจะกลาวใหทันยุคทันสมัย คือ
ความสามารถของผูเรียนที่จะปรับตัวสูการดําเนินชีวิตในยุคการเปลี่ยนแปลงสูประชาคม
อาเซียน ยุคเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู หรือ“ยุคสังคมฐานเทคโนโลยี” ในปจจุบัน
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นั่นเอง ซึ่งผูเกี่ยวของทางการศึกษาและการสรางทักษะการเรียนรูจะตองเขาใจบริบทสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการเสริมสรางพัฒนาการทักษะชีวิตของกลุมเปาหมายใหเกิดการเรียนรู
ที่จ ะเผชิ ญ ชีวิ ตต อไปได มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ที่มักเรียกกัน วา ”วัยพายุบุแคม”
ในช ว งเปลี่ ย นผ านของชีวิ ตของกลุ มวั ย นี้จึง มีโ อกาสเปนไปไดทั้งการสงเสริมหรือทําลาย
อนาคตของชาตินี้ได หากไมไดรับการเสริมสรางภูมิคุมกันใหเกิดการเรียนรูอยางรูเทาทัน ซึ่ง
ในเบื้องตนจะขอเสนอทักษะชีวิตที่เกิดจากการสรางและพัฒนาแกผูเรียน โดยทางองคการ
อนามัยโลกไดกําหนดไว ซึ่งในประเทศไทยไดถือปฏิบัติและประยุกตใชในระบบการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานกั น อยู ดั งจะได ทบทวนกล า วถึง สาระสํ าคัญ ของทักษะชี วิตที่ส ร างและพัฒ นาได
ดังกลาวตอไป
ทักษะชีวิตที่กําหนดโดยองคการอนามัยโลก
องคการอนามัยโลก (World Health Organization [WHO]) ไดให
ความสํ าคั ญ กั บ การกํ า หนดทั กษะชี วิ ตที่จําเปนตองเสริมสรางใหเกิดขึ้น ในผูเรีย นไวตาม
พฤติกรรม 3 ดานใหญๆ ดังนี้ (ยงยุทธ วงศภิรมยศานติ์และสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ,
2556: หนา 4-6 และ WHO, 1997: p. 23-25)
1) ดานพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เปนพฤติกรรมการเรียนรูที่
เกี่ยวกับสติปญญาความรู ความคิดหรือพฤติกรรมทางดานสมองของบุคคล ในอันที่ทําใหมี
ความเฉลียวฉลาด มีความสามารถในการคิดเรื่องราวตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เปน
ทักษะการสรางองคความรู ประกอบดวย
1.1) ทั กษะด านความคิ ด วิเคราะห วิจารณ (Critical Thinking) เป น
ความสามารถในการวิเคราะห แยกแยะขอมูล ขาวสาร ปญหาและสถานการณตางๆ รอบตัว
1.2) ทักษะดานความคิดสรางสรรค (Creative Thinking) เปนความ
ความสามารถในการคิดออกไปอยางกวางขวางโดยไมยึดติดอยูในกรอบ
2) ดานจิตพิสัย (Affective Domain) เปนพฤติกรรมการเรียนรู
ทางดานจิตใจ ซึ่งจะเกี่ยวกับคานิยม ความรูสึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ
และคุณธรรม ประกอบดวย
2.1) ทักษะดานความตระหนักรูในตน (Self-Awareness) เปนทักษะ
ในการค น หาและเข า ใจในจุ ด ดี จุ ด ด อยของตนเอง และเข าใจเรื่ องธรรมชาติ ข องความ
แตกตางระหวางบุคคล
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2.2) ทักษะดานความเห็นใจผูอื่น (Empathy) คือ ความสามารถใน
การเขาใจความรูสึกและเห็นอกเห็นใจบุคคลที่แตกตางจากเรา
2.3) ทักษะดานความภูมิใจในตน (Self-Esteem) คือ ความรูสึกวา
ตนเองมีคุณคา คนพบและภูมิใจในความสามารถดานตางๆ ของตนเอง
2.4) ทักษะดานความมีน้ําใจ (Caring and Sharing) คือ รูจักการให
และการรับที่เหมาะสม
2.5) ทั กษะด านความรับ ผิดชอบตอสังคม (Social-Responsibility)
คือ ความรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคม
3) ดานทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนพฤติกรรมการเรียนรู
เกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบดวย
3.1) ทักษะในการสรางสัมพันธภาพและการสื่อสาร (Interpersonal
Relationship and Communication Skill) เปนทักษะการใชคําพูดและภาษาทาทางเพื่อ
สื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง และรับรูความรูสึกนึกคิดของอีกผูอื่นทั้งความตองการ
ความชื่นชม การปฏิเสธและการสรางสัมพันธภาพ
3.2) ทักษะการตัดสินใจและการแกไขปญหา (Decision Making and
Problem Solving) คือ ความสามารถในการรับรูปญหา สาเหตุของปญหา การหาทางเลือก
วิเคราะหขอดีขอเสียของแตละทางเลือก การประเมินทางเลือก นําไปสูการตัดสินใจเลือก
ทางแกไขปญหาที่ถูกตองเหมาะสม
3.3) ทักษะการจัดการกับอารมณและความเครียด (Coping with
Emotion and Coping with Stress) เปนความสามารถในการประเมินอารมณ รูเทาทัน
อารมณ ว า มี อิทธิ พลต อพฤติ กรรมของตน นําไปสูการเลือกใชวิธีการจัดการกับ อารมณที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม สามารถระบุสาเหตุและเรียนรูวิธีการควบคุมระดับความเครียดของ
ตนเอง และสามารถเบี่ยงเบนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค
สํ า หรั บ ประเทศไทย สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน(สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ (2551) ไดกําหนดแนวทางการเสริมสรางทักษะชีวิตสําหรับผูเรียนใน
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นเพื่อเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาใหเกิดความตระหนักรู เห็น
คุ ณ ค า ในตนเองและผู อื่ น การคิ ด วิ เ คราะห ก ระบวนการตั ด สิ น ใจและแก ป ญ หาอย า ง
สรางสรรค การจัดการกับอารมณ ความเครียดและการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น ซึ่งเปน
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องคประกอบของทักษะชีวิตที่ชวยใหเด็กและเยาวชนมีพื้นฐานดานอุปนิสัยที่ดีสามารถอยู
รว มกั บ ผูอื่น ได ดีและมี ความสุ ข และพั ฒ นาเปน ภูมิคุมกัน ชีวิตใหแกวัยรุน ในสภาพสังคม
ปจจุบันและเตรียมพรอมสูอนาคตแหงการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วนี้ไว 4 องคประกอบ
ดวยกัน ดังนี้
1. การตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น หมายถึง การรูจักความถนัด
ความสามารถ จุดเดน จุดดอยของตนเอง เขาใจความแตกตางของแตละบุคคล รูจักตนเอง
ยอมรับเห็นคุณคา และ ความภาคภูมิใจในตนเองและผูอื่น มีเปาหมายในชีวิต และมีความ
รับผิดชอบซึ่งจะทําใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นได
2. การคิ ดวิ เ คราะห ตั ดสิ น ใจ และแกปญ หาอยา งสรา งสรรค หมายถึง การ
แยกแยะข อ มู ล ข า วสาร ป ญ หาและสถานการณ ร อบตั ว วิ พ ากษ วิ จ ารณ และประเมิ น
สถานการณรอบตัวดวยหลักการเหตุผลและขอมูลที่ถูกตอง รับรูปญหา สาเหตุของปญหา
หาทางเลือกและตัดสินใจแกปญหาในสถานการณตาง ๆ อยางสรางสรรค ก็จะทําใหสามารถ
อยูรอดปลอดภัยอยางรูเทาทันสื่อและสังคมได
3. การจัดการกับอารมณและความเครียด หมายถึง ความเขาใจและรูเทาทัน
ภาวะอารมณของบุคคลรูสาเหตุของความเครียด รูวิธีการควบคุมอารมณและความเครียด รู
วิธีผอนคลาย หลีกเลี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะกอใหเกิดอารมณไมพึงประสงคไป
ในทางที่ดี
4. การสร า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ ผู อื่ น หมายถึ ง การเข า ใจมุ ม มอง อารมณ
ความรูสึกของผูอื่น ใชภาษาพูดและภาษากาย เพื่อสื่อสารความรูสึกนึกคิดของตนเอง รับรู
ความรู สึ ก นึ ก คิ ด และความต อ งการของผู อื่ น สามารถวางตั ว ได ถู ก ต อ งเหมาะสมใน
สถานการณตางๆ สามารถสรางสัมพันธภาพที่ดี สรางความรวมมือและทํางานรวมและอยู
รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข และรวมสรางสรรคประโยชนเพื่อสังคมตอไปได
ดานการสรางทักษะชีวิตของนักเรียนระดับสพฐ. พบวา การสรางชีวิตนั้นหนาที่
ครอบครัวมีความสัมพันธกับทักษะชีวิตของกลุมวัยรุน (เอื้อมพร เทพแจมใส, 2549) และ
การอบรมเลี้ยงดูเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอทักษะชีวิตของกลุมวัยรุนมาก ซึ่งครอบครัวหรือ
ผูเลี้ยงดู ตลอดจนครูบาอาจารย ผูบริหารสถานศึกษา หรือผูเกี่ยวของ ควรไดรับทราบขอมูล
ปจจัยและความสัมพันธเกี่ยวกับการเสริมสรางทักษะชีวิต โดยเฉพาะการศึกษาในบริบทของ
กลุมเปาหมายที่รับผิดชอบดวย (รัชดาวรรณ แดงสุข, 2550) เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการ
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สรางกิจ กรรมบนฐานของการใชขอมูล ที่สอดคลองกับบริบทหรือสภาพจริง ในการบรรลุ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลของการอบรมเลี้ยงดูและการใหการศึกษาตามวัตถุประสงคและ
ความคาดหวัง เพื่อชวยกันเสริมสรางทักษะชีวิตแกวัยรุนหรือเยาวชนที่จะเปนกําลังสําคัญ
ของประเทศชาติตอไปได”
ดังนั้น ทักษะชีวิตนอกจากจะสามารถเกิดไดเองตามธรรมชาติแลว ยังสามารถ
สรางและพัฒนาไดดวยกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจะทําใหทักษะชีวิตเกิดขึ้นจน
ทําใหคนมีทักษะชีวิตที่สมบูรณไดตองอาศัยเวลา จึงมีความจําเปนสําหรับผูมีบทบาทในการ
เสริ ม สร า งทั ก ษะชี วิ ตแก วั ย รุ ย ควรเรี ย นรูทักษะชีวิ ตทั้ง สองวิธีซึ่ งมีค วามกลมกลืน และมี
ความสําคัญเทาเทียมกัน จนไมสามารถแยกออกเปนสวนๆ ไดควบคูกันไป เพื่อเปนรากฐาน
ของการเชื่อมโยงความรูความเขาใจนี้สูการปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของบุคคลตามชวงวัย
ไดอยางเหมาะสมแกการดํารงชีวิตแกกลุมวัยรุนในสังคมศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีคุณภาพ
ตอไป

3. การเชื่อมโยงกลุมคนตางวัย: การเสริมสรางทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21
ประเด็นสําคัญที่จะตองกลาวถึงในการดํารงชีวิตของคน เพื่อความอยูรวม อยูรอด
และอยูอยางมีความหมายภายใตศตวรรษที่ 21 จากการศึกษาการแบงรุน (Generation)
(Wikipedia, 2013) คนรุนตางๆ ที่กาวเขาสูศตวรรษที่ 21 (ค.ศ. 2000) ขณะนี้จะมีอายุมาก
ที่สุดไมเกิน 14 ป ซึ่งกําลังกาวเขาสูวัยรุน เมื่อมองไปขางหนาอีกประมาณ 10 ป ประมาณ
พ.ศ. 2567 (ค.ศ.2024) คนรุนเบบี้บูมเมอร (Baby Boomer) จะเกษียณอายุจากการทํางาน
กลุมคนแตละรุนจะเลื่อนอันดับอายุขึ้นมาตามลําดับ กลุมที่นาสนใจคือ รุน Generation Z
ซึ่งเปนกลุมคนวัยทํางาน จะมีอายุเพิ่มขึ้นอีก 10 ป มีอายุประมาณ 24 ป จะกลายเปนคนวัย
เริ่มทํางานซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นผูเกี่ยวของควรเตรียมความพรอมเพื่อ
พัฒนากลุมเปาหมายเหลานี้ โดยเฉพาะมุมมองดานการเสริมสรางทักษะชีวิตสูสังคมคุณภาพ
นอกเหนือ จากการรองรับ สังคมประชาคมอาเซีย นแลว ยังเปนการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูครอบคลุมทั้งดานความรูสาระวิชาและทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ตอไป ดังนั้น ถาจะ
กล า วถึ ง การเรี ย นรู แ ละการเสริ ม สร า งทั ก ษะชี วิ ต วั ย รุ น ในศตวรรษนี้ ผู มีส ว นเกี่ ย วข อ ง
โดยเฉพาะในวงการศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย จึงตองประยุกตใชความรูและและหลักการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูแกวัยรุนดวยเปนแนวทางดําเนินงานรวมกัน ทั้งนี้เพื่อชวยสงเสริม
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และสรางเสริมความเขมแข็งในการดําเนินชีวิตแกกลุมวัยรุนดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตอไป
จากการศึกษากรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนสําหรับทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Model
st
of 21 Century Outcomes and Support Systems) ดังแสดงในภาพที่ 1 เปนที่ยอมรับ
ในการสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษนี้อยางกวางขวางดานกรอบแนวคิดที่เนนผลลัพธที่
เกิดกับผูเรียน (Student Outcomes) ทั้งดานความรูสาระวิชาหลัก (Core Subjects) และ
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ที่จะชวยผูเรียนไดเตรียมความพรอมหลากหลายดาน รวมทั้งระบบ
สนับสนุนการเรียนรู ไดแกมาตรฐานและการประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาผูสอนและพัฒนาสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่เอื้อตอการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 นี้
สําหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ ตามกรอบแนวคิดใหมการจัดการศึกษาตาม
ทฤษฎีการเรียนรูของบลูม (Bloom´s Taxonomy of Learning) จะเปลี่ยนไป โดยมีการ
เนนทักษะการเรียนรูขั้นที่สูงขึ้น (Higher Order Learning Skills) โดยเฉพาะทักษะการ
ประเมินคา (Evaluating Skills) จะถูกแทนที่โดยเนนทักษะการนําเอาความรูใหมไปใชอยาง
สรางสรรค (Ability to use new knowledge in a creative way) โรงเรียนในศตวรรษที่
21 จึงเปนโรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบยึดโครงงานเปนฐาน (Project -Based Curriculum) เปน
หลักสูตรที่ใหนักเรียนเกี่ยวของกับปญหาในโลกที่เปนจริง ซึ่งเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับความ
เปนมนุษยและเปนคําถามเกี่ยวกับอนาคตเชิงวัฒนธรรมสังคมและความเปนสากล ดังนั้น
ผูสอนจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียมพรอมในการจัดการเรียนรูเพื่อเตรียมผูเรียนใหมีทักษะที่ดี
สูสังคมโลกในศตวรรษนี้ได โดยทักษะที่สําคัญที่สุด คือ ทักษะการเรียนรู (Learning Skills) ที่
สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนรูเพื่อใหเด็กยุคใหมไดมีความรูความสามารถและ
ทักษะที่จําเปน อันเปนผลมาจากการปฏิรูปการศึกษาปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง และใหผูเรียนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อความ
รวมมือและสอดคลองกับบริบทความตองการของผูเรียนอยางเหมาะสม ดังทฤษฎีคุณลักษณะ
และองคประกอบของวิลเลียมสัน (Williamson) ที่วา มนุษยแตละบุคคลมีแบบแผนความสามารถ
และศักยภาพเฉพาะตัวที่แตกตางกัน การเตรียมความพรอมดานตางๆ ที่เปนปจจัยสนับสนุน
ใหเกิดการเรียนรูในยุคแหง การแขงขันและการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ก็
ตองสอดคลองกับความสามารถหรือศักยภาพของผูเรียนอยางเหมาะสมตอไปดวย (วรพจน
วงศกิจรุงเรือง และ อธิป จิตตฤกษ 2554: หนา 30-51)
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ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนสําหรับการสรางทักษะแหงศตวรรษที่ 21
ความรูสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ที่สําคัญในศตวรรษที่ 21 ที่กลาวถึงกัน
ตองมี 3Rs ไดแก R1) Reading (อานออก) R2) (W) Riting (เขียนได) และR3) (A)
Rithmetics (คิดเลขเปน) นอกจากนี้ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and
Innovation Skills) ที่สําคัญ ตองมี 7Cs ไดแก C1) Critical thinking & problem solving
(ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณและทักษะในการแกปญหา) C2) Creativity &
Innovation (ทักษะดานการสรางสรรค และการสรางนวัตกรรม) C3) Cross-Cultural
Understanding (ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) C4) Collaboration,
Teamwork & Leadership (ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีมและภาวะผูนํา) C5)
Communications, information & media literacy (ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศและการ
รูเทาทันสื่อ) C6) Computing & ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอร การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร) และ C7) Career & learning skills (ทักษะดานอาชีพ และทักษะการ
เรียนรู)
ดังนั้นทักษะการเรียนรู (Learning Skill) ของผูเรียนวัยรุนยุคโลกาภิวัตน เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตใหสามารถดําเนินตอไปไดอยางรูเทาทันเพื่อการรู (อยู) รอด รู (อยู) เลี่ยง
และรู (อยู) ปรับตัวอยางเหมาะสมในสังคมฐานเทคโนโลยียุคนี้ นอกจากสรางไดจากการจัด
สาระวิชาหลักสําหรับผูเรียนดังกลาวมาขางตน ปจจัยอีกประการคือ ผูบริหารการศึกษา ครู
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บาอาจารย ผูสอน ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนตองรวมปรับกระบวนทัศน
และรวมกันสรางสรรคกิจกรรมตลอดจนประสบการณใหกลุมวัยรุน “วัยอยากรูอยากลอง”
ใหเดินหนากาวไปอยางมั่นคงผานชวงหัวเลี้ยวหัวตอของชีวิตไปไดอยางสวยงาม โดยยึดฐาน
แหงความเขาใจพัฒนาการตามทฤษฎีตางๆที่กลาวมาขางตน นับเปนความทาทายสําหรับผูมี
บทบาทเกี่ยวของดังกลาวกับการพัฒนาการเรียนรูของกลุมวัยรุนและคงเปนความคาดหวัง
ของสังคมตอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญดานการจัดกระบวนการเรียนการสอนรูปแบบใหม ที่
ตองอาศัยการเรียนรูผานประสบการณจริงรวมไปดวยกับการจัดทําโครงงานหรือสถานการณ
จํา ลองเพื่ อฝ กการคิ ดวิ เคราะหและสร างสรรคงานบนศักยภาพของเด็ กอยางมีอิสระทาง
ความคิดเพื่อสนับสนุนการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับอนาคตของประเทศชาติในศตวรรษนี้ตอไป

4. กระบวนทัศนใหมของผูสอนกับแนวทางการเสริมสรางทักษะชีวิตวัยรุน
ในศตวรรษที่ 21

ผูเขียนไดมีโอกาสอานหนังสือแปลเรื่อง “เลี้ยงใหรุง” โดย ดลพร รุจิรวงค (จาก
ตนฉบับเรื่อง “How Children Succeed: Grit, Curiosty, and the Hidden Power of
Character โดย Paul Tough ซึ่งตีพิมพในป ค.ศ.2012 เนื้อหาในหนังสือเขียนโดยการศึกษา
งานวิจัยของนักจิตวิทยาที่เกี่ยวของ ดวยการเขาไปสังเกตการณ ศึกษาการสอนของครูและ
ศึกษาชีวิตจริงของนักเรียนวัยประถมศึกษาในหองเรียนตามโรงเรียนวัยประถมศึกษากวา
140 โรงเรียน รวมกับ การศึกษาวัยมัธยมตอนตนและมัธยมตอนปลายกอนเขาเรียนและ
ระหวางที่เรียนในมหาวิทยาลัย ในประเทศอเมริกา และไดทบทวนจากประสบการณการ
ทํางานที่เกี่ยวของกับวัยรุนของตนเองรวมดวย พบวา ปจจัยพื้นฐานในการสรางนิสัยใหเกิด
ความสุขและความสําเร็จในชีวิตมีสองประการ: คือ 1) การปูพื้นฐานทักษะการสรางนิสัย
หรือทักษะการสรางพฤติกรรม และ 2) การสรางความเขมแข็งของระบบเอ็ชพีเอ (HPA:
Hypothalamus-Pituitary-Adrenaline) โดยประเด็นสําคัญ คือ การควบคุมไมใหสารหลั่ง
ความเครียดออกมามากจนเปนสาเหตุที่จะไปทําลายพัฒนาการของลักษณะนิสัยได ทั้งนี้
นักจิตวิทยาดั งกลาวไดมีการยกตั วอยางการทดลองการจัดแตงและเลียขนของแมหนูและ
ลูกหนู ซึ่งเทียบไดกับพฤติกรรมการโอบกอดและปลอบโยนของมนุษยตอเด็ก ที่ทําใหเด็กมี
ความผูกพันแนนแฟนกับผูดูแลเลี้ยงดูและยังทําใหแกนเอชพีเอแข็งแรงขึ้น ดวยวิธีการนี้เชื่อ
วาจะนําไปสูการปองปญหาของวัยรุนดานความกาวราวและความไมเขมแข็งในการดําเนิน
ชีวิตดังที่เห็นเปนขาวจากสื่อตางๆมากมายในปจจุบันได
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นอกจากนี้ สาระที่นาสนใจอยางยิ่งจากผลการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของคน
ของนักจิตวิทยาในหนังสือ “เลี้ยงใหรุง” ดังกลาวยังพบวา ลักษณะนิสัยของคนที่มีสติปญญา
ดีแตหยอนยานในดานตางๆจํานวน 5 ดาน ตอไปนี้ ไดแก 1) ดานความสํานึกรับผิดชอบชั่วดี
2) ดานความมุมานะ 3) ดานความหยุนตัว 4) ดานความไมยอทอ และ 5) ดานการมองโลก
ในแงดี มีโอกาสสงผลใหคนไมประสบความสําเร็จในชีวิตหรืออีกนัยหนึ่งคือเกิดความลมเหลว
กาวไปไมถึงเปาหมายของชีวิตได สวนขอคน พบดานลักษณะพฤติกรรมสําคัญ ที่ทําใหคน
ประสบความสําเร็จคือ “การควบคุมตนเอง” ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับการรอคอยที่มี
ชื่อเสียงทั่วโลกของวอลเตอร มิชเชล (Walter Mischel) ที่รูจักกันในชื่อวา “การทดลองมารช
แมลโลว" เปนการทดสอบความมุงมั่นในการควบคุมตนเอง โดยนักวิจัยจะพาเด็กเขามาใน
หองทดลองทีละคน และใหเด็กนั่งลงที่โตะซึ่งมีขนมมารชแมลโลวและกระดิ่งวางไวบนโตะ
จากนั้นผูทดลองก็ประกาศวาเขาจะออกไปนอกหอง โดยกอนจะออกจากหองไดแจงวา เด็กจะ
ทานขนมที่วางไวบนโตะไดก็ตอเมื่อผูทดลองกลับเขามาในหองแลวเทานั้น แตถาใครอยาก
ทานมารชแมลโลวก็ตองสั่นกระดิ่งแลวผูทดลองจะกลับเขามา เด็กๆก็จะไดทานขนมตาม
ตองการ แตถาใครอดทนรอจนผูทดลองกลับมาเองโดยไมสั่นกระดิ่งกอนก็จะไดทานมารช
แมลโลวเพิ่มเปน 2 ชิ้น ซึ่งผลการทดลองพบวา เด็กที่ไมอดทนตอความอยากทานขนมที่ลอ
ตาลอใจที่วางไวตอหนาก็จะสั่นกระดิ่งขอทานขนมไปกอน สวนคนที่อดทนรอจนกระทั่งผู
ทดลองกลับมา ก็จะไดทานเหมือนกันแตจะไดเพิ่มจํานวนขนมตามสัญญา ซึ่งเด็กที่มุงมั่นรอ
คอยจนสํ าเร็จ บอกว าเขาเห็ น มารช แมลโลวที่ว างอยูตรงหนา และมีความรูสึกอยากทาน
เหมือนคนอื่น แตเมื่อคิดถึงขอตกลงเขาจะใชวิธีเลี่ยงไปมองสิ่งแวดลอมโดยรอบแทน เพื่อ
เบี่ยงเบนความอยากและนําไปสูความสําเร็จของสิ่งที่ตั้งมั่นไว จะเห็นไดวาเด็กจะเกิดการ
เรียนรูไดเองจากประสบการณตรงและเรียนรูจากสภาพจริงวาหากเขามีความมุงมั่นตั้งใจ เขา
จะประสบผลสําเร็จตามความคาดหวัง สวนเด็กคนที่ไมอดทนก็จะเรียนรูวาสิ่งที่เขาตัดสินใจ
ทําไปก็ยอมไดรับผลตามที่ตนเองกระทํา ซึ่งสอดคลองกับการใชปรัชญาของทฤษฏีอัตถิภว
นิยม (Existentialism Theory) ของซอเร็นคีรเคอรการด (SorenKierkegard) นักปรัชญา
ชาวเดนมารค เกี่ยวกับการมีชีวิตอยูจริงของมนุษยโดยเชื่อวามนุษยมีลักษณะเดนของตัวเอง
มนุษยจะเปนอยางไรเกิดจากการเลือกตัดสินใจของตนเองและมีความรับผิดชอบตอผลที่
ตามมาจากการเลือกของตน นั่นคือมนุษยจะตองเขาใจและรูจักตนเองโดยทุกคนมีเสรีภาพที่
จะเลือกตัดสินใจกระทําสิ่งใดๆดวยตนเอง แตตองรับผิดชอบตอการกระทําของตนโดยไม
มองขามเสรีภาพของคนอื่นเพื่อเกิดประโยชนตอสวนรวม ดังตัวอยางที่กลาวมาก็เปนตัวอยาง
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หนึ่งของแนวปฏิบัติสําหรับผูสอนมืออาชีพยุคใหม ที่สามารถจะประยุกตใชเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนรูใหผูเรียนเกิดทักษะ“การควบคุมตนเอง”เพื่อการประสบความสําเร็จในการดําเนิน
ชีวิต นับวาเปนทักษะหนึ่งที่สําคัญสําหรับวัยรุนยุคใหมในปจจุบันเชนกัน
นอกจากนี้สาระตามกรอบแนวคิดเชิงมโนทัศนสําหรับทักษะแหงศตวรรษที่ 21
และทักษะที่จําเปนของผูเรียนยุคใหม คือ 3Rs7Cs ทําใหไดเรียนรูวา มีความจําเปนที่ผูสอน
ตองปรับกระบวนทัศนความคิดอยางมากเพื่อการสรางทักษะชีวิตใหผูเรียนในศตวรรษที่ 21
ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคดังกลาว (วรพจน วงศกิจรุงเรืองและอธิป จิตตฤกษ 2554,
หนา170-193) ซึ่งผูเขียนจะขอยกตัวอยางการดําเนินงานของประเทศเพื่อนบานสมาชิกกลุม
ประเทศประชาคมอาเซีย น คื อ ประเทศสิงคโปร ที่เปนประเทศชั้น แนวหนาดานการจัด
การศึกษาประเทศหนึ่งในแถบอาเซียน สําหรับวิสัยทัศนดานการศึกษาของประเทศสิงคโปรที่
นาสนใจ ซึ่งมีประเด็นวา: สอนใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น (Teach Less, Learn MoreTLLM) นั้น โรบิน โฟการตี้ (Robin Fogarty) และไบอัน เอ็ม. พีท (Brian M. Pete) ได
กลาวไววา “กรอบวิสัยทัศนดานการศึกษาของสิงคโปรที่สรางขึ้นเพื่อเตรียมประเทศเขาสู
ศตวรรษที่ 21 ประกอบดวยวิสัยทัศน 4 อยางที่สัมพันธตอกัน ไดแก 1) วิสัยทัศนเพื่อชาติ:
โรงเรียนนักคิด ประเทศแหงการเรียนรู เปนวิสัยทัศนที่เกี่ยวกับการสรางชุดทักษะชีวิตที่
สําคัญ (การคิด การสรางสรรค และการแกปญหา) และการสรางเจตคติ (การทํางานรวมกัน
ความสนใจใฝรู) ใหแกนักเรียน วิสัยทัศนนี้เปนเอกลักษณของชาติที่จุดประกายความหวังให
คนในสิงคโปร 2) วิสัยทัศนเพื่อการศึกษา: คือสอนใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น เปนวิสัยทัศน
ที่มีความสําคัญตอจากวิสัยทัศนแรกซึ่งตรงกับเปาหมายของ “การสอนในแบบที่ชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูโดยไมตองสอน”ครอบคลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะการทํางาน
ทักษะด านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะที่ใชไดจริง (กับครอบครัว โรงเรีย น
ชุมชน และประเทศชาติ) สิงคโปรจึงไดเริ่มทดลองใชในโรงเรียนนํารองแหงหนึ่งซึ่งมีทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนมีหนาที่หลัก คือ เนนการสงเสริมความสนใจ
เรียนรูของผูเรียนอยางแทจริงและถูกกํากับโดยพันธกิจที่กําหนดมาเปนอยางดี สวนการรับ
สมัครนักเรียนในโครงการนํารองนี้ตองผานขั้นตอนการรับสมัครที่มีการแขงขันสูงมาก 3)
วิสัยทัศนเพื่อการปฏิวัติ: กลยุทธตึงสลับหยอน ทั้งนี้ผูนําของสิงคโปรตางสนับสนุนใหปฏิวัติ
โดยใหยึดตามปรัชญา “ตึง หยอน ตึง” แมวาจะไมมีการระบุโมเดลใดเปนพิเศษ แตพวกเขา
สงเสริมการประดิษฐและกระบวนการคิดที่กวางไกลผานแนวคิด “ตึง หยอน ตึง” รวมถึง
สนับสนุนกรอบแนวคิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากการสรางสรรคทางความคิดของเจาหนาที่ใน
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โรงเรียน และ 4) วิสัยทัศนเพื่อความรวมมือ: ชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ โรงเรียนนํารอง”
สอนใหนอยลง เรียนรูใหมากขึ้น” ยึดมั่นในวิสัยทัศนของชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพและมี
ภาระรับผิดชอบการแสดงผลการปฏิบัติงานตอกระทรวงศึกษาธิการ โดยจะตองแสดงหลักฐาน
ความกาวหนาทุกๆ ป ซึ่งทีมเรียนรูประกอบดวยสมาชิกที่ตางรวมมือกันแบบพึ่งพาอาศัย เพื่อ
ผลักดันขั้นตอนการปฏิบัติงาน การรวมมือกันทํางาน แมเปนกระบวนการที่ยังไมสมบูรณ แต
สมาชิกในทีมตา งมุ งมั่ นที่ จะนําแนวคิดชุมชนการเรีย นรูทางวิช าชีพนี้ไปปฏิบัติดว ยความ
จริงใจ เพราะผลของขั้นตอนของชุมชนนี้กอใหเกิดความสัมพันธระหวางการเรียนและการ
สอนที่ลึกซึ้งเปนแรงบันดาลใจ มีแนวโนมที่จะกลายเปน ‘คลังสมอง’ สําหรับการสรางความ
แตกตางที่ สามารถนํ าเสนอสิ่งสรางสรรค และนวัตกรรมที่แทจริงได ’ดังกระบวนการทาง
ความคิดที่เกิดขึ้นในชุมชนฯเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสอนใหนอยลง ดังแสดงในภาพที่ 2 และ
กระบวนการทางความคิ ดที่ เ กิดขึ้ นในชุมชนการเรีย นรูทางวิช าชีพ เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
เรียนรูใหมากขึ้น แสดงดังภาพที่ 3
ฐานความรูขนาดใหญที่ขยายตอเนื่อง
สภาพแวดลอมที่อุดมดวยขอมูลและเทคโนโลยี
ไมใชลดเวลาลง, ไมใชเนื้อหาความรูลดลง, ไมใชตัดเนื้อหาทีไ่ มจําเปน
สอนอะไร: ปริมาณ หรือคุณภาพ-คําถามหลัก, แนวคิดสําคัญที่เปนสากล, ทักษะชีวิต
สอนอยางไร: ครูสอนฝายเดียว หรือนักเรียนมีสวนรวม-ตั้งคําถาม, สืบคน และสํารวจโดยนักเรียน
สํานึกถึงความจําเปนเรงดวนและการเปลีย่ นวิธีการสอนแบบครูเปนศูนยกลาง/
นักเรียนเปนศูนยกลาง
ภาพที่ 2 กระบวนการทางความคิดที่เกิดขึ้นในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสอน
ใหนอยลง
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ความตองการของผูเรียน: ความรูหลัก; ทักษะชีวิต, ทักษะการเรียนรู, ทักษะสําหรับอนาคต
นักเรียนในศตวรรษที่ 21: รายการทักษะใหมๆ มากมาย
การเรียนรูของนักเรียน: จากประสบการณ, จากความรวมมือ, จากการปฏิบัตจิ ริง, สัมพันธกับชีวิต
โมเดลทางทฤษฎี: การตรวจสอบ, การอภิปราย, การคัดเลือก
การวางแผนแนวทางใหสอดคลอง: การผสมผสานความรู เทคโนโลยี และกิจกรรม
การเรียนรูที่นักเรียนเปนศูนยกลาง: ประสบการณที่หลากหลายและสัมพันธกับชีวิต
ภาพที่ 3 กระบวนการทางความคิดที่เกิดขึ้นในชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง
เรียนรูใหมากขึ้น

ในศตวรรษที่ 21 การเปลี่ ย นแปลงครั้งใหญของการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน สงผลกระทบตอการสรางทักษะชีวิตใหกับเยาวชนวัยรุนของประเทศในกลุมอาเซียน
ดวย สําหรับประเทศไทยนั้นนักวิชาการทางการศึกษากลาววา “ลักษณะของหลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21 จะเปนหลักสูตรที่เนนคุณลักษณะเชิงวิพากษ (Critical Attributes) เชิงสห
วิทยาการ (Interdisciplinary) ยึดโครงงานเปนฐาน (Project-Based) และขับเคลื่อนดวย
การวิจัย (Research-Driven) เชื่อมโยงทองถิ่นชุมชนเขากับภาค ประเทศ และโลก ในบาง
โอกาสผูเรียนสามารถรวมมือ (Collaboration) กับโครงงานตางๆไดทั่วโลก เปนหลักสูตรที่
เนนทักษะการคิดขั้นสูงพหุปญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรูพื้นฐานเชิงพหุสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 และการประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรูจากการใหบริการ
(Service) ก็เปนองคประกอบที่สําคัญ ภาพของหองเรียนจะขยายกลายเปนชุมชนที่ใหญขึ้น
(Greater Community) ผูเรียนมีคุณลักษณะเปนผูชี้นําตนเองได (Self-Directed)” (สุทัศน
สังคะพันธ, 2557) ซึ่งการเริ่มตนเสริมสรางคุณลักษณะของวัยเรียนวัยรุนดังกลาวมา จะเปน
รากฐานสําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนานักเรียนสูการเปนคนคุณภาพที่สามารถปรับตัวและ
รูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของประเทศในกลุมอาเซียนและทั่วโลกได
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5. ความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของกับการสรางทักษะชีวิต
เนื่องจากการพัฒนาคนสูการพัฒนาชาติเพื่อกาวสูสังคมโลกทามกลางสภาพการณ
แหงการแขงขันในปจจุบัน การสรางความเขมแข็งของคนในชาติในการจัดการศึกษาจะเปน
ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ทุ ก ฝ า ยต อ งร ว มกั น ทํ า งานอย า งเป น องค ร วม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ภายใต
ยุทธศาสตรของการปฏิรูปการศึกษา (Educational Reform) นั้นยอมมีความสําคัญและ
จําเปนที่จะตองรวมกันกําหนดยุทธศาสตรเพื่อสรางความรูแกคนในชาติอยางมีคุณคาและ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สงผลตอการปฏิรูปและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development) ซึ่งดําเนินการภายใตยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่ 21 ที่ มุง
พัฒนาและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนของการทํางานใหม ทั้ง 4 ดานไดแก การปฏิรูปผูเรียน
ยุคใหม การปฏิรูปครูยุคใหม การปฏิรูปโรงเรียนและแหลงเรียนรูยุคใหม และการปฏิรูป
ระบบบริหารจัดการยุคใหม ควรจะมีการวิเคราะหวิจัยเพื่อปรับแนวคิดของตัวแบบที่นําเสนอ
ทั้งสองตัวแบบดังกลาวนั้นมาปรับใชกับการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สองนี้ใหเกิดความ
เหมาะสมกับบริบททางสังคมรอบดาน เนื่องจากปจจัยตางๆที่จะเสริมสรางทักษะความรู
จากงานวิจัยทั้งสองเรื่องดังกลาวนั้น ตางสอดรับกับกระบวนทัศน (Paradigm) ของการ
ปฏิรูปการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของไทย ในศตวรรษที่
21 ทักษะที่อยากใหเกิดกับผูเรียน คือ 3Rs+7Cs และตองเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะชีวิต 3
อยางที่ควรจะมี ไดแก ทักษะชีวิตและการทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ทักษะดาน
สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี รวมทั้งยังสงเสริมการเรียนรูผานกระบวนการเรียนรูจากปม
ปญหาสูปญญา(Problem Based Learning-PBL) และพัฒนาครูผูสอนผานชุมชนแหงการ
เรียนรูเชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community-PLC) ที่เปนเครื่องมือในการ
ดํารงชีวิตที่ดีของครู ซึ่งการเรียนรูในโรงเรียนจะตองมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมโดยสิ้นเชิง
เพราะการศึกษาเปนรากฐานสําคั ญที่ทําใหคนเกิดทักษะตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการ
เตรียมประชากรใหพรอมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะดํารงอยูในสังคมไดอยาง
เปนสุข การศึกษาคือการสรางพลังปญญาแกประชากรเพื่อพรอมรับกับปญหาตางๆ ทั้งใน
เรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ครูจะตองเปลี่ยนแปลงดานการเปนศูนยกลางแหงการ
เรียนรู จากการสอนใหจําทําตามสั่ง จากครูเปนผูพูด จากนักเรียนตองเปนผูฟง มาเปนครูฝก
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แทนครูสอน ตองเปลี่ยนจากหองที่สอน มาเปนหองทํางาน เนนการสอนของครู มาเปนเนน
การเรียนของนักเรียน เปลี่ยนจากการเรียนเปนรายบุคคล มาเปนการเรียนรวมกันเปนกลุม
จากการเรียนแบบแขงขัน มาเปนการเรียนแบบชวยเหลือ แบงปนกัน ครูเปลี่ยนจากการ
บอก/สอนเนื้อหาสาระ มาเปนทําหนาที่เอื้ออํานวยความสะดวกในการเรียนรู ชวยสรางแรง
บันดาลใจ สรางความทาทาย ความสนุกในการเรียนใหแกศิษยในการรูจักคนควาและเรียนรู
ดวยตนเอง ซึ่งการเตรียมการสอนดังกลาวกับวัยรุนยุคใหม จะทําใหเด็กเกิดความสนใจใน
การเรียน มีความสนุก ทาทายความสามารถ และความอยากรูอยากลองตามวัยสอดคลองกับ
ความตองการและลักษณะของคนรุนที่คาบเกี่ยวระหวาง generation Y และ Z หรือ
Generation Me ดังไดกลาวมาแลวในหัวขอการเปลี่ยนแปลงจากรุนสูรุน: การเรียนรูและ
เข า ใจกลุ มคน แต ทั้งนี้ตองมี จุดเริ่ มตน ในการปรับ มุมมองเพื่อการเปลี่ย นแปลงหรือปรับ
กระบวนทัศนของโรงเรียน ครู ผูปกครองและผูมีสวนไดสวนเสียรวมกันในการหาวิธีการ
(How to) ใหเด็กเกิดทักษะการเรียนรูสูศตวรรษใหมอยางรูเทาทันสื่อ เพื่อเสริมสรางภูมิคุมกัน
ในการดํารงชีวิตใหยั่งยืน
ในมุมมองของผูเขียนบทความ ตามประสบการณการบริการวิชาการแกชุมชนและ
สังคมและการดําเนินงานโครงการเกี่ยวกับวัยรุนในโรงเรียนเปนเวลามากกวา 15 ป ยังถือวา
กลยุทธการสรางเสริมทักษะชีวิตวัยรุนบนพื้นฐาน 3 ประการ ยังเปนสิ่งที่ใชไดตลอด ซึ่งไดแก
1) การสงเสริม 2) การปองกัน และ 3) การแกไข เยียวยารักษาและการฟนฟู โดย “การ
สงเสริม” ซึ่งหมายความถึง การเสริมสรางทักษะชีวิตใหเกิดกับนักเรียนกลุมปกติหรือมี
พฤติกรรมปกติ (Normal Behavior) เพื่อเปนภูมิคุมกันปญหาที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินชีวิต
ของวัยรุน สวน“การปองกัน” หมายถึง การชวยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง (Risk behavior)
เด็กที่พฤติกรรมมีแนวโนมเขาสูการเปนเด็กที่มีปญหาพฤติกรรมอยางเขาใจและใสใจใหมี
ทักษะชีวิตและปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนเด็กปกติ และสําหรับ“การแกไขหรือรักษาหรือ
ฟนฟู” หมายถึง การปรับพฤติกรรมของนักเรียนที่เปนปญหาแลวหรือเกิดภาวะผิดปกติทาง
สุขภาพแลวโดยการดูแลชวยเหลือ บําบัดและรักษา ซึ่งตองใหความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวา
กัน ผูเขียนจึงเชื่อวากลยุทธทั้งสามประการนี้ ครอบครัวจัดเปนสถาบันแรกที่ตองใหความรัก
ความเขาใจ ความอบอุนและการใหอภัย โดยรวมกับสถาบันการศึกษาซึ่งมีผูบริหาร ครูบา
อาจารยที่ตองสนใจ เขาใจ จริงใจ ตั้งใจและใสใจในองคประกอบของพฤติกรรมและปจจัย
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ตางๆที่เกี่ยวของกับพัฒนาการวัยรุนอยางลุมลึกดังตัวอยางทฤษฎีพัฒนาการมนุษยที่บงบอก
ที่มาที่ไปแหงพฤติกรรมไว ยอมเปนตัวชวยใหการจัดกิจกรรมสรางเสริมทักษะชีวิตวัยรุนไทย
ไดหางไกลภัยอันตรายของชวงวัย ไดเรียนรูอยูอยางไรปลอดภัย อยูไดอยางมีความสุขใน
สังคมยุคโลกาภิวัตนนี้ตอไป

6. สรุป
บั ด นี้ ค งถึ ง เวลาแล ว ที่ ห น ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบด า นการจั ด การเรี ย นการสอน
สถาบันการศึกษาทุกระดับของประเทศไทยและผูเกี่ยวของจะลุกขึ้นมารวมกันขับเคลื่อน
นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของชาติใหเปนรูปธรรมชัดเจน ปฏิบัติไดจริงเพื่อการพัฒนา
เด็กไทยที่เกิดมาในยุคนี้ และผูใหญที่ตองดําเนินชีวิตกับการเปลี่ยนแปลงของยุคนี้ใหเดินกาว
ขามไปพรอมๆ กัน จึงถือไดวาการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับพัฒนาคนในชาติเพื่อ
เตรียมความพรอมในศตวรรษปจจุบันนี้ แตทั้งนี้การศึกษาจะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของคุณ
คา ที่ แท จ ริ งมนุ ษย ในฐานหลั กความคิด เชิงคุณภาพ และวัย รุนในวัน นี้ จะเปน ผูใหญที่มี
คุณภาพในวันขางหนาที่ตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนบนฐานของความเขาใจตามบริบท
และยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงนี้ตอไป
ที่สุดของบทความนี้ ผูเขียนขอฝากขอความทิ้งทายไววา คงจะถึงเวลาแลวที่ทุก
ภาคสวนโดยเฉพาะแวดวงการศึกษาและผูปกครองวัยรุนทั้งหลายจะเห็นความสําคัญของการ
เปนแนวรวมในการประสานพลังขับเคลื่อนแนวคิดการจัดการทักษะการเรียนรูวัยรุนไทยยุค
ศตวรรษที่ 21 ในสังคมฐานเทคโนโลยีสูการปฏิบัติที่เปนไปไดบนฐานขอมูลที่เปนจริงใน
ปจจุบัน เพื่อสรางวัยแหงความหวังพัฒนาเปนกําลังของชาติใหเขมแข็ง สมบูรณทั้งกาย ใจ
สังคม และสติปญญาใหอยูในสังคมอยางเขาใจคุณคาแหงตน สามารถครองตนอยูรอด และ
อยูรวมในสังคมไดอยางภาคภูมิใจและเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติตอไป
“....วันนี้ทานเปนผูใหญใจดี ที่รวมรับผิดชอบตอลูกหลานในสังคมยุคโลกาภิวัตนนี้แลว
หรือยัง????....”
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