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การพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพื่อเขาสูศตวรรษที่ 21 
Self-Development to be a Learning Person in the 21st Century
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บทคัดยอ
  บทความน้ีไดนาํเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองของบุคคลเพือ่กาวสูการเปนบคุคลแหงการเรียนรู    

ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วไมวาจะเปนดานสังคม  เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม                        

และเทคโนโลยี  ซึ่งจะสงผลกระทบตอบุคคลอยางเลี่ยงไมได  การพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู

ในศตวรรษนี้มีความสําคัญ  กลาวคือจะทําใหบุคคลไดปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนเองใหเปนคนท่ีทันสมัย             

ทันโลก ทันเหตุการณ  โดยมีแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลท่ีเรียนรูตลอดชีวิต อันประกอบดวย

การพัฒนาทักษะพื้นฐานไมวาจะเปนทักษะดานการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  การคิด และทักษะ      

การปฏิบัติในทุกดานที่สงผลตอการเรียนรูของบุคคล  การพัฒนาการเรียนรูดานนวัตกรรม  การพัฒนาทักษะ

ดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  ตลอดจนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของบุคคลใน    

ทุก ๆ ดาน  บุคคลที่พัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางสมํ่าเสมอจะเปนคน           

ทีม่คีวามรู  ความสามารถ  มศีกัยภาพและมปีระสทิธภิาพ เปนทีย่อมรบัของสงัคม  สามารถใชชวีติอยูในสงัคม

ไดอยางมีความสุขและสามารถแกปญหาที่เกิดข้ึนกับตนไดอยางมีประสิทธิภาพ   

คําสําคัญ

  การพัฒนาตนเอง  บุคคลแหงการเรียนรู   การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21

Abstract
  The purpose of this article is to be a guideline for self – development to be a learning    

person in the 21st century. People may not be able to avoid the changes of social, economic, 

environmental and technological in this century. Self-development to be a learning person in the 
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21st century is a lifelong learning process and will contribute to improve people professional    

qualities in any circumstance surrounding and to keep up to date. Therefore, it is especially necessary 

to develop the skills of listening, speaking, reading, writing, thinking, and the practical skills in all 

aspects that affect the learning. In addition, it still needs to improve innovative ability, information 

capability and technological capability. The one who developed own as a learning person in the 

21st century will be the one with knowledge, ability, potential and efficiency, and can be accepted 

by the society, lead to a happy life, and can also solve the problem effectively.
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บทนํา
  สงัคมยคุปจจบุนัทีเ่ขาสูศตวรรษท่ี 21 เปนสงัคมทีม่กีารพฒันาเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว  เรียกได

วาเปนการพฒันาแบบกาวกระโดด  ไมวาจะเปนเร่ือง เศรษฐกจิ  สงัคม วฒันธรรม  การเมอืง  หรือ สภาพแวดลอม

ทีเ่กิดขึน้ในโลกใบนี ้  ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนนีอ้าจเปนสิง่ทีใ่กลตวัเราหรอืไกลตัวออกไปอาจสงผลกระทบ

ทั้งทางบวกหรือลบตอเราและคนรอบขางอยางเลี่ยงไมได  เพื่อใหเรามีความพรอมที่จะสามารถรับไดกับ          

ทุกเรื่องราว ทุกเหตุการณที่เกิดขึ้น  เราควรตองปรับตัวใหเขากับเปล่ียนแปลงตลอดเวลา   วิธีการอยางหน่ึง  

ที่ทําใหเราสามารถปรับตัวอยูในสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงน้ีก็คือ  เราตองพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหง        

การเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยเพ่ิมทักษะพ้ืนฐานท่ีสงผลตอการเรียนรูใหแกตนเอง  ประกอบดวย

ทักษะความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต  ทักษะการเรียนรูดานนวัตกรรม  ทักษะดานสารสนเทศ  สื่อ  และ

เทคโนโลยี  ทักษะการเรียนรู  3R   7C  ตลอดจนทักษะชีวิตและสังคม เพื่อนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

คนท่ีพฒันาตนเองใหเปนบคุคลแหงการเรยีนรูอยูเสมอจะเปนคนทีม่คีวามเชือ่มัน่ในตนเอง  มคีวามรูความสามารถ  

มีศักยภาพ เปนที่ยอมรับของคนทั่วไป อันจะสงผลใหบุคคลนั้นเปนคนที่มีประสิทธิภาพในการทํางานสูง  

สามารถปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมีความสุข และพรอมทีจ่ะเผชญิกบัปญหาในทุก ๆ สถานการณของสังคม

ที่เปลี่ยนไป  ขณะเดียวกันคนที่ไมยอมที่จะปรับปรุงเปล่ียนแปลงพัฒนาตนเองใหเขากับโลกยุคปจจุบัน                  

จะมีชีวิตอยูแบบไมมีความสุข เกิดภาวะความเครียด ปรับตัวเขากับสังคมใหม ๆ ไมได  ไมสามารถท่ีจะ           

แกปญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองและคนรอบขางได  

ความหมายและแนวคิดในการพัฒนาตนเอง

  การพฒันาตนเองเปนกระบวนการในการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงตนเองของบคุคล  โดยปรบัพฤตกิรรม

ใหมของบุคคลใหเปนคนท่ีสมบรูณแบบ  ไมวาจะเปนการพัฒนาตนเองดานรางกาย  อารมณ  สงัคม สตปิญญา   

เพื่อใหบุคคลนั้นสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพการณที่เกิดขึ้นตลอดจนสภาพแวดลอมของโลกที่มี                   
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การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  บุคคลที่สามารถพัฒนาตนเองตลอดเวลายอมปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุขและสามารถท่ีจะแกปญหาท่ีเกดิขึน้กบัตนเองได  นอกจากน้ีแลวการพฒันาตนเองยังมีผูรูหลาย ๆ  ทาน

ไดใหความหมาย ดังนี้  

  ความหมายท่ี 1 การพัฒนาตนเอง ประกอบดวยคํา 2 คํา คือ การพัฒนา กับ ตนเอง   “การพัฒนา” 

(Development) หมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหดีขึ้น เจริญขึ้น  “ตนเอง”  (Self) มีความหมายวา 

ตัวบุคคลนั้น  ดังนั้น การพัฒนาตนเอง ตามรูปศัพทจึงหมายถึงการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตัวเองของบุคคลน้ัน

ใหดีขึ้น  เจริญขึ้น (ราตรี พัฒนรังสรรค, 2554 )

  ความหมายที ่2  ชาญชยั อาจนิสมาจาร (2538) ไดกลาวถงึ การพฒันาตนเองวาเปนการเปลีย่นแปลง

ตนเองจากศักยภาพเดิมที่มีอยูไปสูศักยภาพใหมระดับที่สูงกวาเดิม

  นอกจากน้ี วินัย  เพชรชวย (2553)  ยังไดใหความหมายของการพัฒนาตนเองไว 2 ลักษณะคือ

  1. การท่ีบคุคลพยายามปรับปรุงเปล่ียนแปลงตนใหดขีึน้กวาเดิม  เหมาะสมกวาเดิมทําใหสามารถ

ดําเนินกิจกรรมและแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความตองการหรือเปาหมายที่ไดตั้งไว

  2.  การพัฒนาศักยภาพของตนเองใหดีขึ้นทั้งรางกาย  จิตใจ  อารมณ  และสังคมเพ่ือใหตนเปน

สมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม  เปนประโยชนตอผูอื่นตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอยางสันติสุขของตน  

  สวนแนวคิดในการพัฒนาตนเองของบุคคลน้ัน  วนิยั  เพชรชวย  (2553) กลาวไววาบคุคลท่ีจะพัฒนา

ตนเองไดจะตองเปนผูมุงมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเอง โดยมีความเชื่อหรือแนวคิดพื้นฐานใน         

การพัฒนาตนเองท่ีถูกตอง ซึ่งจะเปนสิ่งที่ชวยสงเสริมใหการพัฒนาตนเองประสบความสําเร็จ แนวคิดใน      

การพัฒนาตนเองที่สําคัญมีดังนี้ 

  1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีมีคุณคาอยูในตัวเองทําใหสามารถท่ีจะฝกหัดและพัฒนาตนเองได     

ในเกือบทุกเรื่อง

  2. ไมมีบุคคลใดท่ีมีความสมบูรณพรอมทุกดานจนไมจําเปนตองพัฒนาในเร่ืองใด ๆ อีก

  3 แมบคุคลจะเปนผูทีรู่จกัตนเองไดดทีีส่ดุ แตกไ็มสามารถปรบัเปลีย่นตนเองไดในบางเรือ่ง ยงัตอง

อาศยัความชวยเหลอืจากผูอืน่ในการพฒันาตนเอง  การควบคมุความคิด ความรูสกึ และการกระทาํของตนเอง 

มีความสําคัญเทากับการควบคุมสิ่งแวดลอมภายนอก

  4. อุปสรรคสําคัญของการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง คือ การท่ีบุคคลมีความคิดติดยึด ไมยอม   

ปรับเปลี่ยนวิธีคิดและการกระทํา จึงไมยอมสรางนิสัยใหม หรือฝกทักษะใหม ๆ ที่จําเปนตอตนเอง

                5. การปรับปรุงและพัฒนาตนเองสามารถดําเนินการไดทุกเวลาและอยางตอเนื่องเม่ือพบปญหา

หรือขอบกพรองเก่ียวกับตนเอง

               อาจกลาวไดวาการพัฒนาตนเองมีแนวคิดพื้นฐานจากการยอมรับวามนุษยทุกคนที่เกิดมาไมมีใคร

ทีจ่ะสมบูรณแบบแตทีเ่หมอืนกนั คอื ทกุคนมีศกัยภาพ  มคีวามสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองไดเพ่ือความสมบูรณ

แหงตน  บุคคลควรมีการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดเวลาและควรพัฒนาตนเองไปอยางตอเน่ือง           

ตลอดชีวิต  
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การพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู

  บุคคลแหงการเรียนรู  หมายถึง  บุคคลที่เรียนรูในการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปน           

ดานกาย  อารมณ  สังคม  สติปญญา โดยมีบุคลิกภาพพื้นฐาน  คือ  เปนคนท่ีกระตือรือรน มุมานะพยายาม          

มีแรงจูงใจที่จะใฝแสวงหาความรูตลอดเวลา  มีแนวทางในการเพิ่มพูนทักษะความรูและประสบการณ              

ใหกับตนเองรวมทั้งสามารถนําความรูตลอดจนประสบการณที่ไดรับนั้นไปแกปญหาที่เกิดข้ึนตลอดจนใช

พัฒนาตนเอง  พัฒนางาน  และพัฒนาสังคมตอไป     

  นอกจากนี้ สุจินต  ชาวสวน (2555)  ยังไดใหความหมายของบุคคลแหงการเรียนรูวา  บุคคล              

แหงการเรียนรู  หมายถึง ผูที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝรู ใฝเรียน มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความกระตือรือรน 

สนใจเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ มุงมั่นที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรูและสามารถนําความรูไปใช

ประโยชนไดอยางเหมาะสม การเรยีนรูอาจทาํไดหลายวิธ ีเชน อานหนังสอืหรอืวารสารท่ีมปีระโยชน ดรูายการ

โทรทัศนหรือฟงวิทยุที่มีสาระ  คนควาหาความรูโดยผานเครือขายอินเทอรเน็ต  ซักถามขอมูลจากผูรู รวมทั้ง

สามารถจับใจความสําคัญเพื่อแยกแยะและเลือกสาระขอมูลที่ไดมาอยางมีเหตุผล 

  ดังนั้นในโลกยุคปจจุบันนี้เราจึงควรพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูเพื่อนําองคความรู           

ที่ไดรับนั้นไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาตนเองใหเปนคนที่มีความรู  ความสามารถมีศักยภาพปนที่ยอมรับ

ของสังคม

  บุคคลที่จะพัฒนาตนเองไดจะตองเปนผูที่มุงมั่นและตั้งใจที่จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงตนเองโดย

มีความคิดพื้นฐานที่จะพัฒนาตนเองในแนวทางท่ีถูกตองซ่ึงเปนสิ่งที่สงเสริมใหบุคคลประสบความสําเร็จ

              สําหรับแนวคิดการพัฒนาตนเองของบุคคลแหงการเรียนรูมีดังนี้   

  1. ทุกคนที่เกิดมาไมมีใครเกงและรูไปหมดทุกอยาง

  2. ไมมีคําวาสายเกินไปกวาที่เราจะสามารถเรียนรูได

  3. กระบวนการหรือวิธีการในการเรียนรูของแตละบุคคลอาจไมเหมือนกัน

  4. หากบุคคลมีกําลังใจ  ตั้งใจอยางแนวแนที่จะเรียนรูแลว  ไมมีอะไรท่ีเราจะทําไมได

  5. บุคคลแหงการเรียนรูตองแสวงหาความรูตลอดเวลา  สรางแรงจูงใจใหเปนผูใฝรู ใฝเรียน  

รักการเรียนรูและถือวากระบวนการเรียนรูของบุคคลไมมีที่สิ้นสุด เปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต

ของบุคคล

  6.  ปจจบุนัมเีครือ่งมอืในการแสวงหาความรูอยางมากมายทีอ่ยูใกลตวัเรา  เราสามารถแสวงหาความรู     

ไดดวยตนเองตลอดเวลาตามที่เราตองการ

  7.  บุคคลที่สามารถเรียนรู  และปรับตัวเองไดดีในสภาวะท่ีโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

จะเปนคนที่มีความสุขในการใชชีวิต  มองโลกในแงดี  มีสติ  และสามารถแกปญหาชีวิตไดดี

  กระบวนการในการพัฒนาตนเองของบุคคลในศตวรรษน้ีเปนสิ่งสําคัญมากท่ีจะทําใหเราประสบ     

ความสําเร็จในชีวติ บคุคลควรมีความมุงมัน่ตัง้ใจแนวแน  อยาเปนคนผลัดวนัประกันพรุง  ตองคดิวาไมมอีะไร

ที่เราจะทําไมได  และสําคัญที่สุดเราตองเขาใจวาไมมีใครท่ีสมบูรณแบบ  ตองยอมรับในขอดอย  ขอที่ควร
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ปรับปรุงแกไขของตัวเองพรอมท่ีจะปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหดีขึ้น  ถาเรามีความต้ังใจอยางแทจริงแลว                

เราก็จะพบกับความสําเร็จในอนาคตตองยึดถือคติที่วา  “ความพยายามอยูที่ไหน  ความสําเร็จอยูที่นั่น”        

เพียงแตวาเราอยายอทอตออุปสรรค   เตรียมความพรอมท่ีจะเร่ิมตนและพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหง        

การเรียนรูสูโลกใหมที่มีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  การพัฒนาตนเองเพ่ือเปนบุคคลแหงการเรียนรูจะ

ทําใหเราไดรับทักษะใหม ๆ  เพื่อนําไปใชในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอไป

ทักษะพ้ืนฐานสําคัญที่สงผลตอการเรียนรูของบุคคล  

  เกีย่วกบัเรือ่งนีส้ถาบนัสงเสรมิการสอนวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี(2553) ไดกลาวถึงทกัษะพืน้ฐาน

สําคัญที่สงผลตอการเรียนรูของบุคคลไวมีดังนี้

  1. ทักษะการฟง  ทําใหรับขอมูลขาวสารซ่ึงมีความสัมพันธเกี่ยวของกับการคิดและการพูด

  2. ทกัษะการตัง้คาํถาม  ทาํใหเกดิกระบวนการคดิ  การเรยีนรูในเรือ่งนัน้ ๆ  เนือ่งจากคาํถามทีด่ทีาํให

เกิดการเรียนรูไดตั้งแตระดับการจําไปจนถึงระดับการวิเคราะห  และการประเมินคา

  3. ทกัษะการอาน  ทาํใหรบัรูขอมลูขาวสารซึง่นอกจากจะเปนทกัษะการอานขอความและความหมาย

รวมถึงการอานสถิติขอมูลเชิงคณิตสาสตรตาง ๆ ดวย

  4. ทักษะการคิดเปนความสามารถควบคุมการกระทําของตนใหเปนไปตามเจตนารมณ  การคิด     

อยางมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ  ซึ่งมีผลตอการเรียนรูการตัดสินใจ  และการแสดงพฤติกรรมของบุคคล

  5. ทักษะการเขียน  เปนความสามารถในการถายทอดความรู  ความคิด  ทัศนคติ  และความรูสึก

ออกมาเปนลายลักษณอักษรที่ใหผูอื่นไดเขาใจ  (เปนพฤติกรรมท่ีบงบอกถึงการมีความรู  ความสามารถของ

ตนเองในทางวิชาการสาขานั้น ๆ)  เนื่องจากไดบันทึกเหตุการณ  ขอมูล  ความจริง  ใชเปนหลักฐานเพ่ือเปน

ประโยชนตอไป

  6. ทักษะการปฏิบัติ  เปนการลงมือกระทําจริงอยางเปนระบบเพื่อคนหาความจริงและสามารถ          

สรุปผลอยางมีเหตุผลไดดวยตนเองเพื่อนําไปใชในการแกปญหา

             จะเห็นไดวาการพัฒนาตนเองของบุคคลใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูนั้นจะตองมีทักษะพ้ืนฐานท่ีตอง

พัฒนาไดแก  ทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน  การคิด  ตลอดจนการฝกและปฏิบัติอยางตอเนื่อง

สมํ่าเสมอเพ่ือไปสูกระบวนการการเรียนรูที่ยั่งยืนและยังใชเปนเคร่ืองมือในการช้ีนําตนเองไปสูการพัฒนา

รากฐานความเจริญแหงชีวิตของบุคคล

ทักษะการเรียนรูของบุคคลในศตวรรษท่ี 21  

  วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงทักษะของบุคคลในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

  1. ทักษะความรูเที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต  ประกอบดวย

   1.1 ความรูเกี่ยวกับโลก (Global Awareness)
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   1.2 ความรูเกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร ธุรกิจ และการเปนผูประกอบการ (Financial, 

Economics, Business and Entrepreneurial Literacy)

    1.3 ความรูดานการเปนพลเมืองที่ดี (Civic Literacy)

   1.4 ความรูดานสุขภาพ (Health Literacy)

   1.5 ความรูดานสิ่งแวดลอม (Environmental Literacy)

  2. ทกัษะดานการเรยีนรูและนวตักรรม จะเปนตวักาํหนดความพรอมในการเขาสูโลกการทํางาน

ที่มีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน ไดแก ความริเริ่มสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณ

และการแกปญหา  การสื่อสารและการรวมมือ

  3. ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เนื่องดวยในปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ผานทางสื่อและเทคโนโลยีอยางมากมาย  บุคคลจึงตองมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอยางมี

วิจารณญาณและสามารถปฏิบัติงานไดหลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ดังนี้

   3.1 ความรูดานสารสนเทศ

   3.2 ความรูเกี่ยวกับสื่อ

   3.3 ความรูดานเทคโนโลยี

  4.  ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิตและทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จ 

จะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญดังตอไปนี้

   4.1 ความยืดหยุนและการปรับตัว

   4.2 การริเริ่มสรางสรรคและเปนตัวของตัวเอง

   4.3 ทักษะสังคมและสังคมขามวัฒนธรรม

   4.4 การเปนผูสรางหรือผูผลิต (Productivity) และความรับผิดชอบเช่ือถือได (Accountability)

   4.5 ภาวะผูนําและความรับผิดชอบ (Responsibility) 

  5.  ทักษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ที่ทุกคนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต คือ การเรียนรู 3R x 7C               
      5.1 3R ไดแก
    1) Reading (อานออก) 
    2) Writing (เขียนได) 
    3) Arithmetics (คิดเลขเปน)
   5.2 7C ไดแก            
    1) Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  และ
ทักษะในการแกปญหา)
    2) Creativity & Innovation  (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
    3) Cross-Cultural Understanding (ทกัษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน) 
    4) Collaboration, Teamwork & Leadership (ทกัษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม 
และภาวะผูนํา) 
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    5) Communications, Information & Media Literacy (ทักษะดานการส่ือสารสารสนเทศ  

และการรับรูเทาทันสื่อ) 

    6) Computing & ICT literacy (ทักษะดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการสื่อสาร) 

    7)  Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู) 

  โลกยุคปจจุบันกําลังกาวเขาสูศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสถานการณของโลกมีความแตกตาง จากศตวรรษท่ี 

20 บคุคลจําเปนตองมีการพัฒนาตนเองเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะความเปนจรงิของสังคม คณะกรรมาธิการ

นานาชาติวาดวยการศึกษาในศตวรรษท่ี 20 ขององคการ UNESCO (1996  อางถึงใน พิณสุดา สิริธรังศรี, 

2555) ไดรายงานวา “การเรียนรูตลอดชีวิต” เปน กุญแจสําคัญที่ใชสําหรับเปดเขาสูศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ            

ตอบสนองโลกทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยางรวดเรว็ โดยไดใหความสาํคญักบัส่ีเสาหลกัทีเ่ปนรากฐานของการเรยีนรู     

ในศตวรรษที่ 21 นี้ ไดแก

  1) การเรยีนเพือ่รู (Learning to Know) คอืการเรียนเพ่ือใหเราสามารถนาํสิง่ทีไ่ดรบัเอาไปใชเพ่ือเปน

ประสบการณในการสรางสรรคสิ่งใหม

  2) การเรียนรูเพื่อการปฏิบัติ (Learning to Do)  เนนการปฏิบัติในสถานการณจริง  เปนการเรียนรู

โดยการกระทํา  ฝกการคิด  การปฏิบัติ  การแกปญหาจากสถานการณจริง

  3) การเรียนรูที่จะอยูรวมกันในสังคม (Learning to Live Together) เปนทักษะการเรียนรูที่สมาชิก

ในสังคมตองมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  มีการพ่ึงพาอาศัยกันชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

  4) การเรียนเพ่ือชวีติ (Learning to Be) เปนการเรยีนรูในการปรับตวัเพือ่เขากบัสังคม  สิง่แวดลอมใหม 

ไดอยางถูกตองและเหมาะสมเพื่อความสมบูรณแหงตนที่สามารถจะใชชีวิตไดอยางมีความสุข

  สรปุแลวทกัษะการเรยีนรูของบุคคลในศตวรรษที ่21 เปนการกําหนดแนวทางการจัดกระบวน การเรียน

รูโดยเนนการพัฒนาองคความรูของบุคคล  พัฒนาทักษะชีวิตตลอดจนความเชี่ยวชาญ  และสมรรถนะ               

ที่เกิดขึ้นในตัวบุคคลที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิตเพื่อบุคคลจะไดนําส่ิงที่ไดรับการพัฒนาน้ีไปปรับใชอยาง      

ถูกตองและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน

วิธีพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  

  การพัฒนาตนเองของบุคคลใหเปนบคุคลแหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อาจมีแนวทางในการพัฒนา

ที่ไมเหมือนกันขึ้นอยูกับทักษะพื้นฐาน  ความสามารถและศักยภาพของแตละคน ทั้งนี้วิธีการพัฒนาตนเอง

ของบุคคลใหเปนบุคคลแหงการเรียนรูดังนี้ 

  1. พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหเปนคนกระฉับกระเฉง กระตือรือรน รับรูตอความเปล่ียนแปลง

ของสังคมโลกโดยแสวงหาความรูใหม ๆ ถามีขาวสารอะไรมาตองอาน ตองรู ตองดู ตองทําความเขาใจ            

ตองวิเคราะห ตองวินิจฉัยดวยวาขาวสารที่มาถึงเรานั้นเปนความจริงทั้งหมดหรือเปนความจริงบางสวน และ

ความจริงเหลานั้นเปนความจริงที่มีประโยชนแกเรา มีประโยชนแกคนอื่นมากนอยแคไหนเราจะสามารถใช
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ขาวสารหรือความรูนัน้เปนประโยชนแกตวัเรา แกคนรอบขาง หรือแกสวนรวมไดมากนอยเพียงใด  (เพยีงเพ็ญ  

ทองกลํ่า, 2547)

  2. พัฒนาทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรู (Basic  Skills)  ทักษะพ้ืนฐานในการเรียนรูของบุคคล     

ประกอบดวย  ทักษะการฟง  ทักษะการถาม  ทักษะการอาน  ทักษะการคิด  ทักษะการเขียน  และ                    

ทักษะการลงมือปฏิบัติดังที่ไดกลาวไปแลว

  3.  พัฒนาทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ทักษะในขอนี้

เปนทักษะท่ีมีความพรอมในการดํารงชีวิตในยุคปจจุบันที่มีความเปล่ียนแปลง  เปนทักษะท่ีเนนดาน              

ความคิดสรางสรรค ความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ  การคิดวิเคราะห  การทํางานรวมกนั  มุงเนนใหเกิด

ความรูความสามารถ  และแกปญหาการส่ือสาร การสรางความรวมมือ   การคิดสรางสรรค  และนวัตกรรมน้ี  

จะเปนตัวกําหนดความพรอมของบุคคลในการกาวสูโลกการทํางานและสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น             

ในสภาวะปจจุบัน (อนุชา โสมาบุตร, 2556)

  4.  พัฒนาทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 
เน่ืองดวยในปจจบุนัมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารผานทางสือ่  และเทคโนโลยมีากมายทีท่าํใหเราเขาถงึไดงาย  
และสะดวกในการเขาถึงตลอดเวลา  เราควรตองมีทักษะพ้ืนฐานดานสารสนเทศ  ศึกษาวิธีการในการใชสื่อ 
และเทคโนโลยี  สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชนตอการเรียนรูใหไดมากที่สุด 
โดยตองมคีวามสามารถในการคิด วเิคราะหขอมลูทีไ่ดมาวามขีอด ี ขอเสยี  วิเคราะหแนวโนมของสถานการณ 
ในอนาคตท้ังทีเ่ปนประโยชนและกอใหเกดิโทษ  ตองรูจกัเลอืกรับหรือ ปฏิเสธ และเผยแพรขอมูลขาวสารตาง ๆ 
อยางมวีจิารณญาณ นัน่คือ  การมีทกัษะทางดานสารสนเทศ  สือ่  เทคโนโลยี เพือ่สรางการเรียนรูอยางเหมาะสม
และเกิดประโยชนสงูสุดทั้งตอตนเอง  และสังคม (อนุชา โสมาบุตร, 2556)
             5. พัฒนาทักษะดานชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ทักษะชีวิตและการประกอบอาชีพ      
มุงเนนใหมีความสามารถในการยืดหยุนและ ปรับตัว สามารถปรับตัวไดตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น                    
มเีปาหมายของชวีติและความมุงมัน่  มคีวามเขาใจทกัษะทางสงัคมและยอมรบัความแตกตางทางวฒันธรรม           
มีสัมพันธภาพที่ดีตอคนอื่น  มีศักยภาพและมีความสามารถในการเปนผู ผลิตที่สามารถตรวจสอบได             
ตลอดจนมีความเปนผูนําเปนแบบอยางท่ีดี มีความสามารถในการแกปญหา สามารถประสานงานไดดี          
และมีความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดีที่สุด (อนุชา โสมาบุตร, 2556)
  6. พัฒนาทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  คือการเปนคนใฝรูโดยศึกษาหาความรูและ
ประสบการณทําใหตัวเราเปนคนมีความคิด  มีวิจารณญาณเวลาฟงอะไรก็รูจักวิเคราะห รูจักสรุป รูจักนําเอา
สิง่ดี ๆ  มาใชใหเปนประโยชน สามารถทีจ่ะตดัสนิใจหรอืแกไขปญหาเฉพาะหนาไดดวยตนเองอยางสมเหตผุล  
กอนอืน่ตองยอมรบัวาการพัฒนาตนเองเปนสิง่สาํคญั  และตวัเองมีสิง่ทีต่องพัฒนา คนทีอ่ยูในศตวรรษปจจบุนั
นั้นจะตองเปนคนกระฉับกระเฉงกระตือรือรน ชางสังเกต เขาใจธรรมชาติของมนุษยมีความอดทน เอื้อเฟอ   
เผื่อแผ เรามีสวนไหนสมบูรณแบบแลว  และสวนไหนท่ีตองแกไข ยังทําไมไดสิ่งแรกคือ สํารวจตัวเองวาเรามี
สวนบกพรองตรงไหนท่ีตองพัฒนาเมื่อรูแลวก็กําหนดเปาหมายของการพัฒนาตนเองวาเราตองการใหตัวเรา
พัฒนาไปสูเปาหมายใด
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  7.  พัฒนาทักษะการสื่อสารทางภาษาโดยเฉพาะภาษาสากลท่ีใช คือ ภาษาอังกฤษ  เพราะสามารถ

ใชในการติดตอสื่อสารไดในทุกประเทศในโลก  เพราะโลกปจจุบัน โดยเฉพาะประเทศไทยไดเปดกวาง  และ

สงเสริมใหตางชาติไดเขามาทองเที่ยวและทําธุรกิจในประเทศ และในขณะเดียวกันก็เปดโอกาสใหคนไทย       

มโีอกาสไดไปเรยีนรูหาประสบการณ หรอืทาํงานในตางประเทศมากข้ึน นอกจากภาษาไทยแลว มคีวามจําเปน

ที่ตองเรียนรูภาษาที่สองคือภาษาอังกฤษ  โดยอาจเริ่มจากการหัดฟงภาษาอังกฤษจากเพลง  ภาพยนตร          

หาวีดีโอคลิป  การฝกพูดภาษา  เรียนรูคําศัพทใหม ๆ หรือไปเรียนเพิ่มเติมที่สถาบันภาษาตาง ๆ  และตอง     

หดักลาทีจ่ะพดูกบัเจาของภาษาโดยตรง  การทีบ่คุคลเรยีนรูภาษาอังกฤษไดเปนอยางดีถอืเปนการพัฒนาตนเอง

อยางหน่ึง

  นอกจากนี้ วีระวรรณ  วรรณโท (ม.ป.ป.) ยังไดนําเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเองใหเปนบุคคล

แหงการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ไวหลายประการ ดังนี้ 

  1.  พืน้ฐานท่ีจาํเปนตอการเรียนรู บคุคลควรพัฒนาตนเองใหมคีวามรูพืน้ฐานอยางกวาง ๆ  และศึกษา 

บางวิชาอยางลึกซึ้ง เพ่ือใหมีความพรอมที่จะเรียนรูในสาขาวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมตามความจําเปนในอนาคต    

โดยสามารถโยงความรูพื้นฐานที่มีอยูมาใชในการพัฒนาตนเองได

  2.  เครื่องมือสําหรับแสวงหาความรู การพัฒนาตนเองใหเปนผูรักการเรียนรู  จะตองพัฒนาตนเอง 

ใหมีเคร่ืองมือท่ีจะใชในการแสวงหาความรูไดกอน  เคร่ืองมือสําคัญสําหรับการเรียนรูตอไปในอนาคต เชน 

คณิตศาสตรเก่ียวของกับการคิดคํานวณ การใชเหตุผล  การแกปญหา  วิทยาศาสตรเปนการแสวงหา              

ความรู ทีเ่ราจะไดฝกการสังเกต  ตัง้คาํถาม  ทดลอง  วเิคราะห  หาคาํตอบและอธิบายใหเหตผุล  ภาษาอังกฤษ 

เปนภาษาสากลท่ีใชแสวงหาความรูอยางกวางขวาง  คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหไดเรยีนรู        

ถึงวิทยาการสมัยใหมที่ชวยในการคนหาความรูดวยตนเองไดอยางไมสิ้นสุดโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

  3.  สรางแรงจูงใจใหเปนผูใฝรู ใฝเรียน  ตองสรางแรงจูงใจใหกับตนเอง  รักที่จะเรียนรูอยูเสมอ           

เพื่อใหเกิดความตระหนักถึงความจําเปนของการศึกษาที่มีตอบุคคลในทุกชวงชีวิต สิ่งที่เรียนรูควรสัมพันธ     

กับชีวิตความเปนอยูของตนเองดวย โดยอาจเปนสภาพการณหรือปญหาที่ตนเองตองเผชิญในชีวิต  เปนเรื่อง

ที่ทันสมัยทันเหตุการณ สามารถนํามาใชในการแกปญหาเพ่ือพัฒนาตนเองได ทําใหเห็นคุณคาของ                   

การแสวงหาขอมูล และนําขอมูลนั้นมาใชประโยชนในชีวิตจริง

  4.  การเขาถึงแหลงการเรียนรูไดอยางคลองแคลว จะเปนปจจัยสําคัญที่จะชวยสนับสนุน ใหบุคคล

มีความสนใจ ใฝรู ใฝเรียนอยูเสมอ สามารถเรียนรูอยูไดตลอดเวลาที่ตองการ 

  

สรุป
  การพฒันาตนเองใหเปนบคุคลแหงการเรยีนรูเพือ่เขาสูศตวรรษที ่21 ซึง่เปนยคุแหงการเปลีย่นแปลง

อยางรวดเร็ว  และสงผลกระทบตอทุกคนในสังคม  บุคคลตองปรับตัวเพ่ือพัฒนาตนเองโดยเรียนรูทักษะ       

ดานตาง ๆ  ทั้งทักษะความรูที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต  ทักษะทางวิชาชีพ   ทักษะทางสังคม   ตลอดจน

เรียนรูเครื่องมือ  นวัตกรรม  สื่อ  และเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จําเปน  ดวยสังคมปจจุบันใหความสําคัญกับบุคคล
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ที่มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องอยางสม่ําเสมอ  บุคคลที่พัฒนาตนเองจะทําใหสามารถ          

ดําเนินชีวิตและปรับตัวเขากับสังคมและสภาพแวดลอมไดอยางมีความสุข  และจะสงผลใหสังคมมี                

ความเจริญกาวหนา ประเทศชาติกพ็ฒันา 
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