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คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) บรรยายแนวโนมลักษณะของสังคมไทยในอนาคต 2) กําหนดสมรรถนะ
ของเด็กไทยในอนาคตที่พึงประสงค (พ.ศ. 2558-2577) และ 3) พัฒนากรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
เด็กไทยในอนาคต การดําเนินงานวิจัยมี 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ทบทวนเอกสารเกี่ยวกับสภาพสังคมไทยในอนาคต
ระยะที่ 2 ศึ ก ษาสมรรถนะของเด็ ก ไทยในอนาคตโดยใช ก ระบวนการวิ จัยอนาคตแบบ EDFR และระยะที่ 3
ออกแบบกรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต ผลการวิจัยปรากฏวา
สภาพสังคมไทยในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลง เชน ครอบครัวจะเล็กลงและมี ปญ หาเพิ่ มมากขึ้น
ภาวะเจริญ พั น ธุลดลง วัยแรงงานลดลง ผู สูงอายุจะเพิ่ มมากขึ้น จะมี ความเป น สั งคมเมื อ งเพิ่ มมากขึ้น จะให
ความสําคัญกับภาษาที่สอง การคอรรัปชั่นจะยากขึ้น คนจะยายเขามาอยูในเมืองมากขึ้นและวัฒนธรรมตางชาติจะ
ไหลบาเขามามากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมจะนําเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช แรงงานตองมีทักษะขั้นสูง จะมีการแขงขันกับ
ต า งประเทศสู ง ขึ้ น ธุ ร กิ จภาคบริ ก ารจะเจริ ญ เติ บ โตเพิ่ ม ขึ้ น การเมื อ งจะมี ค วามเป น ประชาธิ ป ไตยเพิ่ ม ขึ้ น
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาททางดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ผูคนทุกเชื้อชาติสามารถติดตอ
สื่อสารกันไดอยางไรพรมแดนและรวดเร็ว จากความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังกลาวมานี้ ผูเชี่ยวชาญไดเสนอ
ความคิดเห็นวา เด็กไทยในอนาคตจะตองมีสมรรถนะที่พึงประสงคเพื่อใหอยูในสภาพสังคมไทยในอนาคตไดอยาง
ปลอดภัย อยู 2 ประเภทคือ สมรรถนะขั้นพื้นฐานและสมรรถนะที่ทําใหบุคคลแตกตางจากผูอื่นซึ่งมีทั้งหมด 5 ดาน
คือ 1) ดานความรู 2) ดานทักษะ 3) ดานมโนทัศนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง 4) ดานบุคลิกลักษณะประจําตัว
และ 5) ดานแรงจูงใจ/เจตคติ กรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต มีจุดประสงคเพื่อพัฒนา
สมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต 3 ดานคือ ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย เนื้อหาสาระในหลักสูตรจะ
เกี่ยวกับความรูในสาระวิชาหลัก ความรูสําคัญในการดํารงชีวิต ความรูเกี่ยวกับทักษะของการดํารงชีวิต สวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกั บ การพั ฒ นาสมรรถนะของเด็ก ไทยในอนาคตคือ การเรียนรูผานโครงงาน
การเรียนรูผานปญหา การเรียนรูแบบรวมมือ การเรียนรูผานประสบการณ การเรียนรูผานการลงมือปฏิบัติตาม
สภาพจริง วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมจะใชวิธีการที่หลากหลายทั้งการทดสอบ การประเมิน ผลงาน
การประเมินเชิงการสื่อสาร และจากแฟมสะสมผลงาน
คําสําคัญ: เด็กไทยในอนาคต, สมรรถนะ, กรอบหลักสูตร
*Corresponding author. E-mail: sharnmontri@gmail.com
1
1

วิทยาการวิจัยและวิทยาการปญญา ปที่ 13 ฉบับที่ 2, กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
Research Methodology & Cognitive Science, Vol. 13, No. 2, July - December 2015

Curriculum Framework for Developing Competency of Thai
Students in the Future (B.E. 2558-2577)
Sompit Harnmontri 1*, Teerachai Nethanomsak 1, Chumpol Poolpatarachewin 1
1

Faculty of Education, Khon Kaen University, Thailand

Abstract
This research aims to 1) describe the future trend of Thai society, 2) define the prospective
preferable competency of Thai students in the future (B.E.2558-2577), and 3) develop the
curriculum framework for developing competency of Thai students in the future. The research
was conducted in three phases. Phase I: Reviewed literature about the conditions of Thai
society in the future. Phase II: Studied the prospective preferable competency of Thai students
in the future by applying EDFR procedure. Phase III: Designed the curriculum framework for
developing the competency of Thai students in the future. The research findings were as follows:
Thai society in the future will be changed in many ways, for example, 1) The family
will be smaller, 2) The family problems will be more encountered, 3) Birth rate will be reduced,
4) Labour age ranges will be less, 5) There are more old people in the society, 6) Society will
be more modernized, 7) The second language will be more important, 8) Corruption will be more
difficult, 9) There are more migrations to the urban area, 10) Foreign culture will be increased in
Thai society, 11) Higher technology will be applied more in the industry, 12) High-skilled
workers will be required, 13) Thailand will be faced with higher competitions with other countries,
14) There are higher service business sectors, 15) Politics will be more democracy, 16) Science
and technology will play more roles in education and 17) People all over the world will be able
to contact each other freely without boundary. Experts have commented that Thai students in
the future should have two categories of competency, which are threshold competency and
differentiating competency. Both of them focus on five areas 1) Knowledge, 2) Skills, 3) Selfconcept, 4) Trait, and 5) Motive/ Attitude.
The purposes of the curriculum framework for developing competency of Thai students
in the future were for; 1) developing cognitive domain, 2) developing affective domain and
3) developing psychomotor domain. Content in the curriculum will be about knowledge in the
core subjects, knowledge for living in the 21st century, and knowledge about three skills for
living in the 21st century that are Learning and Innovation skills, Information Media and
Technology skills, and Life and Career skills. The suitable methods of teaching are Projectbased Learning, Problem-based Learning, Collaborative Learning, Experience-based Learning
and Authentic Learning. The suitable measurement and evaluation were using various methods
such as the test, the task, how to communicate and portfolio.
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บทนํา
โลกได มีก ารเปลี่ ยนแปลงมากมายจากสั งคมเกษตรเป น สั งคมอุ ตสาหกรรมและสั งคมฐานความรู
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการสะสมทุน ไดแก ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนมนุษยและทุนทางสังคม สังคมโลก
กําลังกาวเขาสูสังคมฐานความรู เปนสังคมที่เนนการรวมมือกันจากสัง คมปดไปสูสังคมเปด จากสังคมทรัพยสิน
ทางปญญาไปสูภูมิปญญามหาชน เชน YouTube หรือ Wikipedia สําหรับกระแสหลัก 16 ประการที่เปลี่ยนแปลง
โลกในอนาคต ไดแก 1) ยุคแหงการสื่อสารฉับพลัน 2) โลกที่ไรพรมแดนทางเศรษฐกิจ 3) บันไดสี่ขั้นสูเศรษฐกิจ
แบบโลกใบเดียวกัน 4) การคาการเรียนรูทางอินเทอรเน็ต 5) สังคมบริการยุคใหม 6) บริษัทเล็กและใหญรวมกัน
7) การเขายุคสะดวกสบายสนุกสนาน 8) รูปแบบทํางานที่เปลี่ยนแปลงโฉมไป 9) ผูนําหญิง 10) การคนพบความ
มหัศจรรยของสมอง 11) ชาตินิยมทางวัฒนธรรม 12) ชนชั้นลางเพิ่มจํานวนสูงขึ้น 13) ประชากรโลกมีอายุสูงขึ้น
แตยังกระฉับกระเฉง 14) กระแส “ทําเอง” สูงขึ้น 15) รูปแบบธุรกรรมแบบสหกรณ และ 16) ชัยชนะของผูบริโภค
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปนไปอยางชาๆในชวงแรก ๆ แตหลังจากที่ไดมีการพัฒนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของโลกไดเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงของโลกเปรียบเหมือน
คลื่นแหงการเปลี่ยนแปลงสามลูกดวยกัน โดยในปจจุบันนี้เปนคลื่นลูกที่สาม เปนคลื่นแหงสังคมเทคโนโลยี ซึ่งเริ่ม
ตั้งแตป ค.ศ. 1955 เปนตนมา ความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหการแพรกระจายของคลื่นลูกที่
สามนี้เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีการพัฒนาดานคอมพิวเตอรและเครือขายการสื่อสารและคมนาคม ทําใหคน ขอมูล
ขาวสาร สินคา บริการ และระบบการเงินสามารถถายเทกันไดในระยะเวลาอันรวดเร็วทั่วโลก ระบบการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม เชื่อมโยงและสงผลกระทบถึงกันอยางเลี่ยงไมได การเกิดขึ้นอยางรวดเร็วของกระแส
โลกาภิวัตน ทําใหมีการนําเสนอแนวคิดเพื่อเตรียมรับหรือเผชิญกับอนาคตไวหลายมุมมอง การศึกษาถือวาเปน
มุมมองที่สําคัญ โดยเฉพาะลักษณะการเรียนการสอนจะตองคํานึงถึงการกาวเขาสูประชาคมโลก เนื่องจากขอบเขต
ดานเวลา และสถานที่เปลี่ยนไป ผูเรียนสามารถเรียนไดทุกที่ ทุกเวลา ผูเรียนสามารถติดตอกับผูสอนไดตลอดเวลา
โดยผา นสื่ อ เทคโนโลยี ที่ ห ลากหลาย เช น E-mail, Mobile Phone, Social Network การเรียนการสอนแบบ
เผชิญหนาลดความสําคัญลง เทคโนโลยีจะมีบทบาทสําคัญสําหรับผูสอนในการใชจั ดการเรียนรู หลักสูตรยุคใหม
ตองปรับใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อใหผูเรียนสามารถอยูในโลกยุคโลกาภิวัตนไดอยางรูเทาทัน การศึกษา
ของไทยภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปจจุบันนั้น ตองมีแนวทางการปรับตัวของระบบการศึกษา
ใหนําพาประเทศกาวสูศตวรรษที่ 21 อยางมั่นคง และประการสําคัญคือการสราง “ปญญาวิถี” ใหกับคนในสังคม
อันไดแกการยกระดับการศึกษาของประชาชนทั้งประเทศ การยกระดับแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และการยกระดับ
การวิจัยและพัฒนาใหนําทิศทางในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการวางแผนระดับชาติที่จะเอื้อตอการพัฒนาประเทศ
ใหรุดหนาไดนั้น “การวางแผนระบบการศึกษา” เพื่ อสรางประชาชนใหสูงดานคุณ ภาพ ศักยภาพ และทักษะ
ความรูความสามารถที่ทัดเทียมบุคคลอื่นใน Global Village นับวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งของศตวรรษใหมทางปญญา
เพื่อเปนการเตรียมพรอมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเด็กไทยใหเปนผูเรียนรูในยุคใหมภายใตบริบทที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ก็ควรที่จะมองหากรอบหลักสูตรที่สามารถพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน และกระแสของการรวมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนของไทยดวย
นอกจากนี้ควรศึกษาลักษณะของสังคมไทยในอนาคตเพื่อจะไดเปนฐานในการคนหาสมรรถนะของเด็กไทยใน
อนาคตที่พึงประสงคที่อยูในสังคมไทยในอนาคตได และสิ่งที่จะสามารถหลอหลอมเด็กไทยไดนั้นก็คือการศึกษา
ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรตองคํานึงถึงการพัฒนาผูเรียนใหไปสูโลกแหงอนาคตซึ่งเปนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนทางดานสังคม วัฒนธรรมและวิถีการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ และการเมือง หลักสูตรที่ดี
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ตองมุงพัฒนาผูเรียนใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ เตรียมผูเรียนไปสูโลกอนาคต การมองอนาคตของ
หลักสูตรที่มีความสําคัญระดับชาติ ควรจะมองไปขางหนาไมต่ํากวา 10 ป เพราะหลักสูตรเปนเครื่องมือสําคัญใน
การเตรียมคนใหพ รอมที่จะเผชิญ การเปลี่ยนแปลงต าง ๆ ที่ เกิดขึ้น ในอนาคต ดังนั้น หากมีก ารศึกษารูปแบบ
หลักสูตรในอนาคต ควรตองกําหนดระยะเวลาไวไมนอยกวา 10 ป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อบรรยายแนวโนมลักษณะของสังคมไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577) ดานสังคมและวัฒนธรรม
ดานการเมืองการปกครอง ดานเศรษฐกิจ และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เพื่อกําหนดสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคตที่พึงประสงค (พ.ศ. 2558-2577)
3. เพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577)

นิยามศัพทเฉพาะ
กรอบหลักสูตร หมายถึง กรอบหลักสูตรที่มีความสอดคลองกับสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ.
2558-2577) โดยมีองคป ระกอบ 4 ดานคือ 1) จุดมุงหมาย 2) เนื้อหาสาระ 3) การจัดการเรียนการสอน และ
4) การวัดและประเมินผล
เด็กไทย หมายถึง เด็กที่กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งมีอายุระหวาง 6-18 ป
สมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต หมายถึง ความรู ความสามารถของนักเรียนแตละคน ที่แสดงออก
ทางดานความรู ทักษะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล และ แรงจูงใจ / เจตคติ
ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง กลุมบุคคลที่สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต
(พ.ศ. 2558-2577) โดยแบงออกเปน 3 กลุม คือ
1. กลุมของนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาอนาคต
2. กลุมของนักวิชาการที่เปนอาจารยในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งที่กําลังทําการสอนและไมไดทําการสอน
อยูในขณะนี้ หรือผูที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3.กลุมปราชญที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ
ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ หมายถึ ง ผู ที่ มีค วามรู ความสามารถ และมี ป ระสบการณ ที่ เกี่ ยวข อ งกั บ การพั ฒ นา
หลั ก สู ต ร สื่ อ เทคโนโลยี ก ารศึ ก ษา การจั ด การเรี ยนรู การบริ ห ารหลั ก สู ตร การนํ า หลั ก สู ต รไปใช และการ
ประเมินผลหลักสูตร
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ทบทวนเอกสาร
ลักษณะสังคมไทยในอนาคต

สมรรถนะของเด็กไทยที่พงึ ประสงคใน
อนาคตที่สอดคลองกับสังคมไทยในอนาคต

กระบวนการ EDFR

ผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตร
ตรวจสอบความเหมาะสม
ของกรอบหลักสูตร

จุดมุงหมาย

เนื้อหาสาระ

พัฒนากรอบหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับสมรรถนะ
ของเด็กไทยในอนาคต

การจัดการเรียนการสอน

จุดมุงหมาย

การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผล
กรอบหลักสูตรที่เหมาะสมกับสมรรถนะ
ของเด็กไทยในอนาคต
การจัดการเรียนการสอน

เนื้อหาสาระ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่องกรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต
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สมพิส หาญมนตรี และคณะ/ กรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577)

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ กลุ ม ผู เชี่ ยวชาญและกลุ ม ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยกลุ ม ผู เชี่ ย วชาญหมายถึ ง กลุ ม ของ
นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางดานการศึกษาอนาคต จํานวน 2 คน กลุมของนักวิชาการที่เปนอาจารยในระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้งที่กําลังทําการสอนและไมไดทําการสอนอยูในขณะนี้ หรือผูที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 17 คน และกลุมปราชญที่มีชื่อเสียงและเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ จํานวน 5 คน
รวมทั้งสิ้น 24 คน กลุมผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง กลุมนักวิชาการในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
หนาที่ดูแลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี การจัดการเรียนรู การบริหารหลักสูตร
การประเมิ น ผลหลั ก สู ตร จํ านวน 2 คน กลุ มศึ ก ษานิ เทศก ในสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาและ
ประถมศึกษาซึ่งมีหนาที่ดูแลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 6 คน กลุมที่มีหนาที่กํากับดูแลการนํา
หลักสูตรไปใชในสถานศึกษาหรือโรงเรียน เชน ผูอํานวยการโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา หรือ
รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการ จํานวน 6 คน และกลุมผูปฏิบัติในการนําหลักสูตรไปใช ไดแก กลุมครูผูสอน
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและระดับประถมศึกษา จํานวน 11 คน รวมผูทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น 25 คน โดยกลุม
ตัวอยางทั้งสองกลุมไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ดังนี้
1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง เพื่อสอบถามความเห็นกลุมผูเชีย่ วชาญเกี่ยวกับแนวโนมสมรรถนะของ
เด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577)
2. แบบสอบถามประเมินแนวโนมสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577) ทีม่ ีความเปนไปไดที่
จะเกิดขึ้น
3. แบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสมของกรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต
มีลักษณะเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยทุกขั้นตอนไดผา นการตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมจากอาจารยที่ปรึกษาทั้ง
สองคนซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานการวิจัยอนาคต

การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะห ผลการสัมภาษณ ผู เชี่ยวชาญด วยการวิเคราะห เนื้อ หา วิเคราะห ขอ มูลจากแบบสอบถาม
ประเมิน แนวโน มสมรรถนะของเด็ กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577) ที่ มีค วามเป น ไปไดที่ จะเกิดขึ้น ใช ก าร
วิเคราะห รอยละ คามัธยฐาน คาฐานนิยม และ คาพิสัยระหวางควอไทล วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินความเหมาะสมของกรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต ใชการวิเคราะหคา CVR

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาลักษณะของสังคมไทยในอนาคต
1.1 สภาพครอบครัวไทยในอนาคตจะเล็กลงหรือเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวจะมี
เวลาอยูดวยกันนอยลง ทําใหความสัมพันธภายในครอบครัวลดลง ลูกก็จะไดรับการอบรมเลี้ยงดูจากพอแมนอยลง
ครอบครัวจะมีปญหามากขึ้น จะมีภาวะเจริญพันธุลดลง สงผลใหประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานมีจํานวนลดลง แต
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อัตราของผูสูงอายุมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากสภาพดังกลาวสาเหตุมาจากลักษะการประกอบอาชีพของคนไทย
เปลี่ยนไปจากในอดีตที่มีการประกอบอาชีพแบบเกษตรกรรมที่คนในครอบครัวมีขนาดใหญ สมาชิกในครอบครัวมี
สวนชวยเหลือกันในการประกอบอาชีพและมีเวลาอยู ดวยกันมาก การอยูอาศัยเปนสังคมชนบทที่อยูรวมกันเปน
สังคมหมูบาน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน กลับเปลี่ยนมาเปน สังคมเมืองมากขึ้น คนเขารับการศึกษามากขึ้น มี
ชองทางในการเลือกอาชีพมากขึ้น ทําใหมีโอกาสไปทํางานยังที่ตาง ๆ สงผลใหครอบครัวขาดการมีปฏิสัมพันธกัน
การที่คนมีการศึกษาเพิ่มขึ้น ทําใหแนวคิดการแตงงานเปลี่ยนไปคือมีการแตงงานนอยลง ความตองการบุตรนอยลง
การตัดสินใจในการหยารางงายขึ้นเพราะวาการศึกษาทําใหเกิดการมีงานทํา ผูหญิงไมจําเปนตองอาศัยผูชายในการ
เลี้ยงดูอีกตอไป ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี สารสนเทศตาง ๆ การคมนาคมที่สะดวกสบาย รวมทั้งการ
โยกยายแรงงานจากภาคเกษตรสูภาคอุตสาหกรรม การบริการที่เพิ่มขึ้ น จะสงผลใหสังคมไทยมีความเปนสังคม
เมืองมากขึ้น การเขาถึงขอมูลขาวสาร การรูเทาทันสื่อ สารสนเทศในความเปนโลกาภิวัตน ทําใหลดชองวางของ
สังคมชนบทลง การซื้อขายสินคา ธุรกิจการคา การใชเทคโนโลยีตาง ๆ เกิดขึ้นเหมือนสังคมเมือง นําไปสูการเปน
Global Cities มากขึ้นและชัดเจนขึ้น แตความเอื้ออาทร ความเกื้อหนุน และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเคยมี
มาแตในอดีตกลับหายไป สังคมจะใหความสําคัญ กับภาษาที่สองหรือภาษาตางประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะ
ภาษาอั ง กฤษ ภาษาจี น ภาษาญี่ ปุ น ภาษาเยอรมั น และภาษาฝรั่ ง เศส ความเจริ ญ ก า วหน า ของเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะชวยทําใหสังคมไทยมีการคอรัปชั่นยากขึ้น เพราะขอมูลขาวสารตางๆ นั้นจะไมถูกเก็บเปนความลับ
อีกตอ ไป การกระทํ าต าง ๆ สามารถตรวจสอบไดด วยเทคโนโลยีที่ มีค วามทัน สมัยเพิ่ มขึ้ นเรื่อยๆ ไมมีวัน หยุ ด
ประชากรจะมีการยายถิ่นฐานเขามาอาศัยอยูในเมืองมากขึ้น เนื่องจากมีความเจริญกาวหนามากกวาในชนบท
วัฒนธรรมตางชาติจะไหลบาเขามาในสังคมไทยมากขึ้น
1.2 ด า นเศรษฐกิ จ จะพึ่ ง พิ ง อุ ต สาหกรรมมากขึ้ น และจะมี ก ารนํ า เอาเทคโนโลยี ขั้ น สู ง มาใช ใน
ภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเพิ่มมากขึ้น แรงงานก็ตองมีทักษะสูงขึ้น รายไดของคนไทยที่อยูในภาคเกษตรจะ
ยังคงนอยกวารายไดของผูที่อยูนอกภาคเกษตร และคนไทยที่อยูในสังคมเมืองจะมีรายไดสูงกวาคนที่อยูในสังคม
ชนบท แรงงานจะมีการขาดแคลนเพราะอัตราการเกิดลดลง ประชากรวัยแรงงานตองรับภาระคนวัยพึ่งพิงหรือวัย
ชราเพิ่ มมากขึ้น หนวยงานตางๆจะทําเทคโนโลยีที่ทั นสมั ยเขามาใชมากขึ้น ประเทศไทยจะมีการแข งขันทาง
เศรษฐกิจกับตางประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคี ในลักษณะที่รุนแรงและเขมขนขึ้น ธุรกิจภาค
บริการจะขยายการเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคบริการที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุ
1.3 ดานการเมือ งการปกครองจะมี ค วามเป น ประชาธิป ไตยที่ เข มขน มากขึ้น การเมื องจะมี ความ
โปรงใส ตรวจสอบไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจากการที่ประชาชนมีสวนรวมในการติดตาม ตรวจสอบรัฐมากขึ้น
โดยเฉพาะสื่อมวลชน นอกจากนี้ยังมีกระแสโลกาภิวัตนและการคาที่ตองมีขอตอรองกับกลุม ประเทศมหาอํานาจ
ทางเศรษฐกิจที่กดดันใหประเทศไทยตองมีการแกปญหาการคอรัปชั่นซึ่งเปนสวนหนึ่งในการเพิ่มทุนทางธุรกิจ
ระบบทุนนิยม ยังมีอิทธิพลตอพรรคการเมืองสูงมาก นักการเมืองมืออาชีพมีเครือขายนักการเมืองกวางขวาง และมี
ทุนทรัพยมากมายมหาศาลยังคุมการเมืองระบบพรรคอยู การทุจริตคอรัปชั่น การทุจริตประพฤติมิชอบ และไม
โปรงใส รวมทั้งการซื้อสิทธิ์ขายเสียงในการเลือกตั้งจะยังคงมีอยูในสังคมไทย
1.4 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาททางดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยจะมีหนังสือที่
เรียกวาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเขามาแทนที่หนังสือที่เปนกระดาษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทใน
การทํางานมากยิ่งขึ้น คาดวาในอนาคตงานที่ใชแรงจะคอย ๆ หมดไป จะมีงานที่ตองใชสมอง ฝมือ หรือเครื่องจักร
เขามาแทนที่ เทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ โดยเฉพาะอิ นเทอรเน็ ตจะแพรห ลาย กวางขวาง กาวหน ามากขึ้ น
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ประชาชนและเยาวชนจะมีการใชเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูคนทุกเชื้อชาติสามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางไรพรมแดน
และรวดเร็ว การบริโภคสื่ ออิ น เทอรเน็ ตนี้ อาจจะสงผลให เยาวชนนํ าไปใช ในทางที่ ไมถู ก ตอ ง เกิ ดการเสพติ ด
เทคโนโลยี ขาดการปฏิสัมพันธกับโลกแหงความจริง เกิดกระแสบริโภคนิยมขึ้น
จากสภาพสังคมไทยในอนาคตจะสงผลใหเด็กไทยมีสมรรถนะดานตาง ๆ ดังจะไดกลาวถึงรายละเอียด
ตามหัวขอตอไปนี้
2. สมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ.2558-2577)
2.1 ความรูที่เกิดขึ้นในสมรรถนะขั้นพื้นฐานพบวา เด็กไทยในอนาคตควรจะมีความรูในการแสวงหา
ความรูจากสื่อ เทคโนโลยีที่มีอยูหลายรูปแบบ ความรูทางดานการรูคิด ความรูเกี่ยวกั บทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ความรูในการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ความรูในหลายสาขาวิชา รูความเชื่อมโยงระหวางเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศไทย ความรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภูมิภาคและโลก
ความรูเกี่ยวกับปญหาภาวะโลกรอน ความรูเกี่ยวกับทักษะการดํารงชีวิตในสังคม ความรูเกี่ยวกับสังคมโลกอยาง
หลากหลาย กวางขึ้น ทันสมัยขึ้น ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาตนเอง ความรูเกี่ยวกับความจริงของชีวิต ความรูความ
เขาใจสภาพของสังคมไทยในปจจุบั น สวนความรูที่ เกิดขึ้น ในสมรรถนะที่ทํ าใหบุ คคลแตกตางจากผู อื่นพบวา
เด็กไทยในอนาคตควรจะมีความรูไกล สามารถคาดการณเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความรูในการสรางองค
ความรูของตนเองจากการวิเคราะห สังเคราะหและตอยอดองคความรูเดิม ความรูในการแยกแยะขอมูล ความรู
เกี่ยวกับการพึ่งพาอาศัยกันระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ความรูเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก ความรูในเรื่อง
การพัฒนาที่จะยั่งยืนไดระบบมนุษยกับระบบธรรมชาติตองมีความสมดุลกัน ความรูวาระบบเศรษฐกิจตองพึ่งพา
ระบบธรรมชาติ ความรูลึกซึ้งถึงแกนสาระของวิชาที่เรียน
2.2 ดานทักษะที่เกิดขึ้นในสมรรถนะขั้นพื้นฐานพบวา เด็กไทยในอนาคตจะมี ทักษะในการคํานวณ
ทักษะในการอานออก เขียนได ทักษะการคิดวิเคราะห ทักษะการคิดเปนระบบ ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ ทักษะการคิดเชิงสังเคราะห ทักษะการคิดเชิงเปรียบเทียบ ทักษะการคิดเชิงมโนทัศน ทักษะการ
คิดเชิงบูรณาการ ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ ทักษะการคิดเชิงประยุกต ทักษะการคิดเชิงอนาคต ทักษะในการกลา
เผชิญและแกปญหาตาง ๆ อยางสรางสรรค ทักษะการเปนผูนํา ทักษะในการทํางานรวมกับผูอื่น ทักษะในการ
ทํางานเปนทีม ทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ทักษะในการแสดงความคิดเห็น ทักษะในการนําเสนอความรูสู
สาธารณชน ทักษะในการเอาตัวรอดในสังคมยุคสารสนเทศ ขอมูลขาวสาร ทักษะในการดําเนิน/ ใชชีวิตดวยการ
พึ่งพาตนเอง ทักษะในการวางแผน การดําเนินการตามแผนและประเมินการทํางานของตนเองได ทักษะในการ
สรางและจัดการความรู ทักษะทางดานวิทยาศาสตร ทักษะในการอยูรวมกับคนที่มีความแตกตางหลากหลายทาง
เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ความเชื่อ วัฒนธรรม
2.3 ดานมโนทัศนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองที่เกิดขึ้นในสมรรถนะขั้นพื้นฐานพบวา เด็กไทยใน
อนาคตจะคิดวาตนเองเปนผูมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง คิดวาตนเองเปนคนดี มีคุณคาอยูในตัว คิดวาตนเองเปนที่
พึ่งของตนเองได ตนเองมีความถนัดและความสามารถสวนตน ตนเองเปนผูมีความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง ตนเองมี
ศักยภาพพอที่จะพัฒนาได ตนเองมีเหตุและผล สามารถวิพากษ คนหาความจริง มีสติ ไมคลอยตามหรือหลงเชื่อสิ่ง
ตาง ๆ ไดงาย ตนเองมาจากครอบครัวหรือผูปกครองที่มีอาชีพเปนที่นาภาคภูมิใจ ตนเองสามารถเลือกคบเพื่อนที่ดี
ได ตนเองสามารถทํ าประโยชนตอผูอื่นหรือชวยเหลือคนอื่นได ตนเองสามารถสรางสัมพันธกับคนอื่น ๆ ได
ตนเองและสังคมสามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันไดในวงกวางขึ้นและเปนสากลขึ้น ตนเองสามารถคงความเปนตัวของ
ตัวเองในขณะที่มีปฏิสัมพันธกับกลุมคนที่มีความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนาและภาษาได สวนมโนทัศนหรือความ
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คิดเห็นเกี่ยวกับตนเองที่เกิดขึ้นในสมรรถนะที่ทําใหบุคคลแตกตางจากผูอื่นพบวา เด็กไทยในอนาคตจะมองวา
ตนเองเปนผูที่ยอมรับ ใหเกียรติ และเคารพสิ่งดี ๆ ของคนอื่น รูและเขาใจเกี่ยวกับความตองการอันแทจริงของ
ตนเอง มองเห็นจุดหมายปลายทางในชีวิตของตนเอง มองการทํางานของตัวเองวาเปนการทําตามหนาที่ มองวา
เมื่อตนเองทํางานรวมกับผูอื่นแลว ยอมกอใหเกิดพลังเพิ่มมากขึ้น มองวาตัวเองและคนอื่นๆ ตางมีศักยภาพและ
พรสวรรคอยูในตัว แลวรูจักใชศักยภาพหรือพรสวรรคนั้นอยางเต็มที่ มองวาตัวเองสามารถใหการสงเสริมสนับสนุน
ผูอื่นใหสามารถใหศักยภาพไดอยางเต็มที่
2.4 ดานบุคลิกลักษณะประจําตัวที่เกิดขึ้นในสมรรถนะขั้นพื้นฐานพบวา เด็กไทยในอนาคตจะมีความ
กลาที่จะแสดงการเรียกรองตามระบอบประชาธิปไตย ใหเกียรติและไมดูถูกประเทศเพื่อนบาน ตระหนักถึงความ
มั่นคง มั่งคั่งของบานเกิดเมืองนอน มีการปรับตัว เปลี่ยนแปลงชีวิตไดเร็ว ชอบแสดงศักยภาพของตัวเองใหคนอื่น
เห็น ประพฤติปฏิบัติตัวอยางเสรี มีความเปนตัวของตัวเองมากขึ้น ตรงไปตรงมา พูดจาตรงประเด็น เปดเผยตอคน
รอบขาง ชอบเรียนรูโดยการไดลงมือปฏิบัติ มีความสามัคคี มีความซื่อสัตย สุจริต มีความซื่อตรง ยุติธรรม มีความ
นับถือผูอื่น มีความรักชาติ ศาสน กษัตริย มีการเรียนรูตลอดชีวิต ใจกวาง ยินดีกับความสําเร็จของคนอื่น มีความ
กตัญูกตเวที มีน้ําใจ มีความกระตือรือรน มีความยิ้มแยมแจมใส มีความมุงมั่น มานะ พยายาม เคารพในความ
คิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทหนาที่ของตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่เขากับคนไดงาย มีความคํานึงถึงสถาบันครอบครัว
รักสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ เขาใจในความแตกตางระหวางบุคคลแตละคนในสังคม สวนบุคลิกลักษณะประจําตัว
ที่เกิดขึ้นในสมรรถนะที่ทําใหบุคคลแตกตางจากผูอื่นพบวา เด็กไทยในอนาคตจะมองเห็นคุณคาของภูมิปญญาไทย
มีความเปนนักวิชาการ เปนนักคิดเปนและคิดไดเร็ว มีการคัดกรองขอมูลที่ไดจากการคนควา มีความรับผิดชอบ มี
จิตสํานึกที่ดีตอผูอื่นและสวนรวม มีความเปนธรรมกับคนแตละรุน
2.5 ดานแรงจูงใจ/เจตคติที่เกิดขึ้นในสมรรถนะขั้นพื้นฐานพบวา เด็กไทยในอนาคตจะมีแรงจูงใจในการ
แสวงหาความสุขและความสําเร็จสวนตัวมากขึ้น มีแรงจูงใจที่จะทําใหตัวเอง ดี เดน ดัง อยากประกอบอาชีพได
ดวยตนเอง มีความมุงมั่นในการกระทําเพื่อใหไดมาในสิ่งที่อยากทําและอยากได ตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม
และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข มีแรงจูงใจในการแสวงหาความรูดวยตนเอง ไมชอบการถูกยัดเยียด ตองการแรง
กระตุนจากบุคคลอื่นเพื่อใหตนเองเกิดความอยากรู อยากเห็น สวนแรงจูงใจ/เจตคติที่เกิดขึ้นในสมรรถนะที่ทําให
บุคคลแตกตางจากผูอื่นพบวา เด็กไทยในอนาคตจะอยากสรางแตคุณงามความดี อยากฝกหัดพัฒนาตนเองโดยใช
ความสามารถของตนเอง อยากมีสวนรวมในการพัฒนาชาติบานเมืองและสังคม มีความตองการที่จะเปนผูนํา
มากกวาเปนผูตาม มีความมุงมั่นในการฟนฝาอุปสรรคที่ยากลําบากในชีวิต มีการตื่นตัวเรื่องการแขงขันกับประเทศ
เพื่อนบานมากขึ้น ตองการที่จะศึกษาคนควาและหาคําตอบในสิ่งที่อยากรูดวยตนเองทันที มีความพยายามในการ
คิดเชิงสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ ขึ้นมา อยากใชความรูที่ไดจากการศึกษามาสรางประโยชนแกสวนรวม คือชุมชน
สังคม ประเทศชาติ
3. กรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577)
3.1 จุดประสงค มี 3 ขอคือ 1) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577) ดาน
พุทธิพิสัย 2) เพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577) ดานจิตพิสัย และ 3) เพื่อพัฒนา
สมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577) ดานทักษะพิสัย
3.2 เนื้ อหาสาระที่ เหมาะสมสํ าหรับ กําหนดในกรอบหลั กสู ตรเพื่อ พั ฒนาสมรรถนะของเด็ กไทยใน
อนาคต (พ.ศ. 2558-2577) คือเนื้อหาสาระมาจากแนวคิดทักษะแหงศตวรรษที่ 21 เนื่องจากวา ระยะเวลาของ
การศึกษาคือชวงป พ.ศ. 2558-2577 นั้น อยูในชวงของศตวรรษที่ 21
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3.3 การจั ดการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกั บ การพั ฒ นาสมรรถนะของเด็ ก ไทยในอนาคต และให
เหมาะสมกับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ดวยคือ การเรียนรูผานโครงงาน การเรียนรูผานปญหา การเรียนรู
แบบรวมมือ การเรียนรูผานประสบการณ และ การเรียนรูผานการลงมือตามสภาพจริง
3.4 การวัดผลและประเมินผล วิธีการวัดผลและประเมินผลสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคตที่เหมาะสม
คือ การวัดผลโดยการใชแบบทดสอบ การประเมินชิ้นงาน การสังเกต การสัมภาษณ การบันทึกการเรียนรู การ
อภิปราย และประเมินจากแฟมสะสมผลงาน

อภิปรายผลการวิจัย
1. จากสภาพสั ง คมไทยที่ กํ า ลั ง จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปในอนาคตทั้ ง 4 ด า นคื อ ด า นสั ง คมและ
วัฒนธรรม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมืองการปกครอง และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้ง 4 ดานนี้ถือวาเปน
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา เนื่องจากวาหลักสูตรจะตองมีความทันสมัย
ทันเหตุการณ เหมาะกับการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในวันขา งหนา เพื่อใหผูเรียนสามารถอยูในสังคม
แหงอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทาทัน ความกาวหนาทางไอซีที โดยเฉพาะอินเทอรเน็ตไดเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศนในการเรียนรูของนักเรียนอยางมากมาย เทคโนโลยีดานการสื่อสารไดขยายพื้นที่การเรียนรูของนักเรียน
ออกไปนอกหองเรียนโดยไมยึดติดกับพื้นที่ในหองเรียนแบบเดิม ชวยใหการเรียนรูสามารถบูรณาการเขากับชุด
ประสบการณของสังคมภายนอกไดมากยิ่งขึ้น วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเขามามีบทบาทในการทํางานมาก
ยิ่งขึ้น คาดวาในอนาคตงานที่ใชแรงจะคอย ๆ หมดไป จะมีงานที่ตองใชสมอง ฝมือ หรือเครื่องจักรเขามาแทนที่
เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆโดยเฉพาะอินเทอรเน็ต จะแพรหลาย กวางขวาง กาวหนามากขึ้น ประชาชน และ
เยาวชนจะมีการใชเพิ่มมากขึ้น ทําใหผูคนทุกเชื้อชาติ สามารถติดตอสื่อสารกันไดอยางไรพรมแดน และรวดเร็ว
การบริโภคสื่ออินเทอรเน็ตนี้อาจจะสงผลใหเยาวชนนําไปใชในทางที่ไมถูกตอง เกิดการเสพติดเทคโนโลยี ขาดการ
ปฏิสัมพันธกับโลกแหงความจริง เกิดกระแสบริโภคนิยมขึ้น
2. สมรรถนะของเด็ ก ไทยในอนาคต สภาพสั ง คมไทยในอนาคตจะส ง ผลให เด็ ก ไทยในอนาคตมี
สมรรถนะที่พึงประสงคหลายดาน คือดานความรู ดานทักษะ ดานดานมโนทัศนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง
ดานบุคลิกลักษณะประจําตัว และดานแรงจูงใจ/ เจตคติ สมรรถนะดานตางๆเหลานี้จะทําใหเด็กไทยในอนาคต
สามารถดํารงตนอยูทามกลางความเปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทาทัน สามารถเอาตัวรอดในสังคมได ความรูโดยเฉพาะ
ความรูลึกในแกนสาระของวิชา การรูรอบตัวในเชิงสหวิทยาการและการเปนผูที่สามารถรูไดไกล สามารถคาดการณ
เกี่ยวกับอนาคตไดถือวาเปนคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค นอกจากนี้ก็มีหลายประเทศที่มองวาคนคุณภาพ
ของประเทศของตนคือคนที่มีทักษะในการเรียนรูและเปนผูที่เห็นคุณคาและความสําคัญของการเรียนรู นอกจากนี้
ยังมีการกลาวถึงคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงคดานความรูคือเปนคนที่เห็นความสําคัญของการศึกษาและการ
มีความรูสูง รวมถึงมีการเรียนรูตลอดชีวิต เทคโนโลยีที่กาวหนาไดเขามาทํางานแทนแรงงานที่รับผิดชอบงาน
ซ้ําซากจําเจ ขณะที่แรงงานที่มีทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะในการคน หาและวิเคราะหขอมูล และทักษะในการ
สื่อสารอันซับซอนซึ่งคอมพิวเตอรไมสามารถทําแทนได จะกลายเปนที่ตองการในตลาดแรงงานมากขึ้น เพราะถือ
เปนทักษะที่จําเปนยิ่งในการเพิ่มผลิตภาพและสรางสรรคผลิตภัณฑใหม นอกจากนั้น ทักษะการทํางานเปนทีมก็ทวี
ความสําคัญยิ่งเชนกันในสังคมความรู เพราะการทํางานแบบเอกเทศในยุคอุตสาหกรรมจะถูกแทนที่ดวยการทํางาน
เปนทีมเพื่อคนหาความรูและนวัตกรรมใหม ๆ รวมกัน ดวยเหตุนี้ ทักษะศตวรรษใหมจึงเปนเสมือนใบเบิกทางเพื่อ
เลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ ขณะที่คนงานที่ปราศจากทักษะเหลานี้จะตองทํางานที่ไรทักษะและมีคาแรงต่ํา ทักษะที่
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เป น ความสามารถในการระบุ แ ละจัดการกั บ ป ญ หาที่ ไม ค าดคิ ด และทั ก ษะการสื่ อ สารที่ ซับ ซอ นอัน หมายถึ ง
ความสามารถในการโนมนาว อธิบาย ตอรอง สรางความเชื่อใจและสรางความเขาใจรวมกัน ถือวาเปนทักษะที่
สําคัญที่สุดในการประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน สําหรับอนาคตและคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงคดาน
ทักษะความสามารถคือเปนผูที่มีทักษะในดานการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะภาษาตางประเทศ ทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะทางสังคม ทักษะทางอาชีพ ทักษะทางสุนทรียะ และทักษะการจัดการที่ดี บทสรุป
เกี่ยวกับคุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 ดานทักษะคือจะตองเปนนักคิดวิเคราะห นักแกปญหา นักสรางสรรค
นักประสานความรวมมือ และนักสื่อสาร ดานมโนทัศนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเองที่เปนลักษณะของคนไทยที่
พึงประสงคในอนาคตก็คือ เปนผูที่มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง มีการพัฒนาการในดานรางกายและสติปญญา
อยางสมบูรณตามเกณฑในแตละชวงวัย มิติดานจิตใจ คนไทยจะเปนผูรูและเขาใจตนเอง เขาใจความรูสึกของผูอื่น
เขาใจสถานการณการเปลี่ยนแปลงและสภาพแวดลอมตาง ๆ รอบตัวไดเปนอยางดี ดานบุคลิกลักษณะประจําตัว
นั้น ไดมีการเสนอคุณลักษณะของบุคคลที่พึงประสงคในสังคมไทยวา ควรเปนผูที่รักษาเอกลักษณและวัฒนธรรม
ของชาติ และรักชาติ มีคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ซื่อสัตยตรงไปตรงมา แรงจูงใจหรือเจตคติก็ถือวาเปน
สมรรถนะสําคัญอีกดานหนึ่งที่จะเปนแรงผลักดันใหเด็กไทยสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได
3. กรอบหลักสูตรเพื่อพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคต (พ.ศ. 2558-2577) นั้นมีองคประกอบ
ครบทั้ง 4 ดานคือ วัตถุประสงคของหลักสูตร เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล
ซึ่งทั้ ง 4 ดานนี้ถือวาเปนองคป ระกอบพื้ นฐานสําคัญ ของหลักสูตร สําหรับการกําหนดวัตถุประสงคนั้น จะตอง
กําหนดให ครอบคลุ มทั้ ง 3 ดานคื อ ด านพุ ท ธิพิ สัย ทั ก ษะพิ สัย และจิตพิ สั ย เนื้ อหาสาระในกรอบหลัก สู ตรที่
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะตองมีองคความรูหรือสาระวิชาที่หลากหลายเหมาะกับการพัฒนาผูเรียน
ที่อยูในโลกของศตวรรษที่ 21 การจัดการเรียนการสอนก็ตองมีความหลากหลาย จัดใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ในการพั ฒ นาสมรรถนะของเด็ ก ไทยในอนาคตด านต า ง ๆ พร อ มกั น นี้ ก็ จ ะต อ งกํ าหนดแนวทางการวั ดและ
ประเมินผลที่ชัดเจน หลากหลาย เหมาะสมกับวิธีการจัดการเรียนการสอนตาง ๆ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผูเรียน
ไดอยางครอบคลุม โดยมีเปาหมายสุดทายคือเพื่อใหผูเรียนมีสมรรถนะที่สามารถอยูในสังคมไทยในอนาคตได

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ขอเสนอแนะดานกรอบนโยบาย
ผู วิจัยขอเสนอแนะให ผู ที่ เกี่ ยวข อ งระดั บ การกํ าหนดนโยบายทุ ก ระดั บ ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางจริงจัง โดยมีการผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานใหชัดเจน มี
ความเหมาะสมกับ การพั ฒนาทั กษะแห งศตวรรษที่ 21 ซึ่ งตรงกั บ ผลการวิจัยของสถาบั น วิจัยเพื่ อ การพั ฒ นา
ประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ชี้วาสาเหตุหลักของปญหาคุณภาพการศึกษาไทย คือระบบการศึกษาไทยในปจจุบันเปน
ระบบที่ไมเอื้อตอการสรางความรับผิดชอบ นอกจากนี้ หลักสูตรและตําราเรียนของไทยยังไมสอดคลองกับการ
พัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีผลทําใหการเรียนการสอนตลอดไปจนถึงการสอบ ยังคงเนนการจดจําเนื้อหา
มากกวาการเรียนเพื่อใหมีความรูความเขาใจอันแทจริง
ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยในอนาคตนั้น
ตองเปนผูที่มีสมรรถนะ 2 ประเภท คือ สมรรถนะขั้นพื้นฐาน และสมรรถนะที่ทําใหแตกตางจากผูอื่นซึ่งมีอยู 5
ดานคือ ดานความรู ดานทักษะ ดานมโนทัศนหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ดานบุคลิกลักษณะประจําตัว และ
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ดานแรงจูงใจ/เจตคติ แมวาในชวงระยะเวลาภายใน 20 ปนี้อาจจะยังมีโอกาสเปนไปไดไมมาก แตในอนาคตระยะ
ยาวคงปฏิเสธไมไดวา สภาพสังคมไทยมี การเปลี่ยนแปลงไปมากมายหลายดาน ดังนั้นผูวิจัยเสนอใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของในระดับผูกําหนดนโยบายวา ควรตระหนักและใหความสําคัญกับการพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยใน
อนาคตโดยกําหนดเป นนโยบายแหงชาติในการสงเสริม และพัฒนาสมรรถนะเด็กไทยในอนาคตใหเกิดขึ้น เป น
รู ป ธรรมอย า งจริ ง จั ง และยั่ ง ยื น ตลอดไป ควรจะนํ า ผลที่ ได จ ากการวิ จั ย ในนี้ ล งสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งจริ ง จั ง ใน
สถานศึกษาเพื่อศึกษาผลที่จะเกิดขึ้นจริง และเพื่อเปนการพัฒนาสมรรถนะของเด็กไทยในอนาคตอยางจริงจัง ให
สอดคลองกับการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนที่สนใจของสังคมโลกและสังคมไทยในขณะนี้
2. ขอแสนอแนะในระดับสถานศึกษา
ผูวิจัยเสนอใหสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแหงในประเทศ มุงและเนนการจัดการเรียน
การสอนที่เนนใหนักเรียนไดพัฒนาสมรรถนะอยางจริงจัง มีการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่
หลากหลายเหมาะสมกับสมรรถนะแตละดาน เพื่อใหทั้งครูผูสอนและตัวผูเรียนเองไดมองเห็นสมรรถนะของตนเอง
พรอมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อใหอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ใหเปนผูที่มีทักษะแหงศตวรรษที่ 21
สามารถอยู ในสังคมประเทศ สังคมภู มิภาคและสั งคมโลกได และปรับ ตั วให ทั น กับ การเปลี่ ยนแปลงทางด าน
เทคโนโลยี การสื่อสารทีก่ ําลังเกิดขึ้นในทุกวันนี้ และในอนาคตขางหนาดวย
3. ขอเสนอแนะในระดับผูปฏิบัติ
ผูวิจัยเสนอใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวนเชน ผูปกครอง ชุมชน หรือสถานศึกษาที่รับตอนักเรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานประกอบการตาง ๆ ที่รับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานเขามามีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาสมรรถนะอันพึงประสงคที่มีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นได เพื่อใหไดทรัพยากร
กลุมสําคัญของประเทศชาติที่จะออกมาประกอบอาชีพ ออกมาเพื่อศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และเปนกลุมบุคคลที่
สําคัญในการพัฒนาประเทศชาติตอไป

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยตอไป
1. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชระเบียบวิธีการวิจัยอนาคต
การวิจัยอนาคตมีระเบียบวิธีวิจัยหลายอยาง ดังนั้นเพื่อเปนการยืนยันผลการวิจัย ผูวิจัยเสนอใหมีการ
วิจัยอนาคตด วยระเบี ยบวิ ธีวิจัยอนาคตรูป แบบอื่ น ๆ เช น การวิจัยอนาคตด ว ยการมองอนาคต (Foresight)
กระบวนการอนาคตปริทัศน (Future Scanning Process) เปนตน
2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการศึกษาวิจัยตอไป
การวิจัยอนาคตแบบ EDFR เปนการคาดการณอนาคตโดยผูเชี่ยวชาญ ในภาพกวาง ๆ แตในบริบทของ
การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอีกหลายดานที่เกี่ยวของ เชน อาจจะเปนการศึกษาแยกระดับการศึกษา
ใหชัดเจนลงเปนการศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เปนตน เพื่อใหไดภาพอนาคตของแตละระดับ แตละประเภท แตละดานในเชิงลึกได หรืออาจจะศึกษา
องคประกอบอยางอื่นของหลักสูตร เชน ดานวิสัยทัศน ดานหลักการ ดานมาตรฐานการเรียนรู ดานตัวชี้วัด ดาน
สาระและมาตรฐานการเรียนรู หรือดานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนตน
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