
เด็กไทย 4.0 

 ประเทศไทย 4.0 คือ ประเทศไทยท่ีขบัเคล่ือนดว้ยสังคมและเศรษฐกิจดว้ยนวตักรรมเพื่อหลุดพน้กบั

ดกัการเป็นประเทศรายไดต้ ่าถึงปานกลางสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายไดสู้ง  อย่างไรก็ตามการท่ีประเทศจะ

สร้างผลผลิตในเชิงนวตักรรมได้นั้นตอ้งอาศยัทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรู้และทกัษะเฉพาะหลายด้านอนั

น าไปสู่ค าถามท่ีวา่เราตอ้งสร้างคนไทยท่ีมีคุณลกัษณะอย่างไรจึงจะสามารถขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจและ

สังคมให้เป็นไปตามนโยบายประเทศไทย 4.0  ปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการพฒันาทรัพยากรบุคคลของ

ประเทศ คือ การศึกษา   

การศึกษาแต่ละยคุมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกนัเน่ืองจากมีเป้าหมายในการพฒันา

ผูเ้รียนท่ีมีคุณลกัษณะแตกต่างกนัไปตามสภาพสังคม ณ เวลานั้นๆ  บทความน้ีจะกล่าวถึงวิวฒันาการของ

คุณลกัษณะของเด็กไทย 4 ยคุ ตั้งแต่ยคุท่ีประเทศไทยยงัเป็นสังคมเกษตรกรรมท่ีผลิตเพื่อยงัชีพและจนพฒันา

เป็นสังคมท่ีมีเป้าหมายในขบัเคล่ือนดว้ยอุตสาหกรรม เทคโนโลย ีและนวตักรรมตามล าดบั จนถึงทกัษะของ

เด็กไทยตาม CCPR Model คือ สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์คิดเชิงผลิตภาพ และคิดรับผิดชอบ  และ

คุณลกัษณะของเด็กไทย 4.0 ท่ีสามารถตอบโจทยใ์นการด าเนินชีวิตให้สอดคลอ้งกบันโยบายประเทศไทย 

4.0 ได ้

1. ววิฒันาการของเด็กไทย 4 ยุค 

1. เด็กไทย 1.0   

เด็กไทยยคุน้ีเป็นผลผลิตของการศึกษา 1.0 หรือการศึกษายคุดาวน์โหลด กระบวนการเรียนรู้เป็นไป

ตามแนวทางปรัชญาการศึกษาแบบอนุรักษ์นิยม (Conservative) ท่ีผูเ้รียนมีบทบาทในการเป็นผูสื้บทอด

ความรู้จากคนรุ่นก่อนเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นถัดไป ซ่ึงการเรียนรู้ในรูปแบบน้ีเหมาะส าหรับสภาพสังคม

สมยัก่อนท่ีมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยและการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยา่งค่อยเป็นค่อยไป  กระบวนการเรียนการ

สอนมกัใชก้ารบรรยาย (Lecture) และการท่องจ า (Memorization)  ครูเป็นศูนยก์ลางในการเรียนรู้ (Teacher-

centered) โดยถือวา่ครูเป็นผูมี้ความรู้และเป็นผูผู้กขาดการถ่ายทอดความรู้แก่ผูเ้รียน กล่าวคือ ครูเป็นแหล่ง

การเรียนรู้หลกัของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนจดจ าเน้ือหาวิชาท่ีครูสอนในห้องเรียนเพื่อไปท าขอ้สอบ เด็กท าตามท่ี

ครูบอกโดยไม่โตแ้ยง้หรือแสดงความคิดเห็นมากนกั  เม่ือส าเร็จการศึกษาเด็กเหล่าน้ีจะเขา้สู่ตลาดแรงงาน

โดยมกัท าหน้าท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมายหรือไดรั้บค าสั่ง โดยงานท่ีท าส่วนใหญ่เป็นงานท่ีไม่ตอ้งใช้ความรู้

และทกัษะหลากสาขาและไม่ตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรคม์ากนกั   

 

 



2. เด็กไทย 2.0  

ในยุคท่ีอินเทอร์เน็ตเป็น Open source ท่ีเข้าถึงได้ง่ายข้ึนและมีบทบาทมากข้ึนในสังคม การ

ติดต่อส่ือสารท าได้รวดเร็วฉับไวยิ่งข้ึนและส่งผลให้สังคมมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเพิ่ม ข้ึน  

อินเทอร์เน็ตกลายเป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงในการแสวงหาความรู้ของผูค้นในยคุน้ี  เด็กไทยยคุ 2.0 สามารถหา

ความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนไดด้ว้ยตวัเองโดยใชค้อมพิวเตอร์เช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากท่ีบา้นท่ี

โรงเรียน หรือร้านอินเทอร์เน็ตต่างๆ  การมีอินเทอร์เน็ตใช้ท าให้สามารถเขา้ถึงเวบ็ไซต์ต่างๆ ท่ีเป็นแหล่ง

การเรียนรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กล่าวคือ เด็กสามารถเรียนรู้การสนทนาภาษาองักฤษเพิ่มเติมนอก

ห้องเรียนจากเจา้ของภาษาผ่านคลิปวีดีโอหรือคน้หารูปภาพของพืชและสัตวส์ายพนัธ์ุต่างๆ เพิ่มเติมจาก

อินเทอร์เน็ตโดยไม่ตอ้งพึ่งพาการเรียนจากครูในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของ

แหล่งความรู้วา่ไม่ไดผ้กูขาดท่ีตวัผูส้อน เด็กไทยยคุน้ียงัสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมไดจ้ากเพื่อนร่วมชั้นเรียนท่ีหา

ความรู้จากอินเตอร์เน็ตในเร่ืองท่ีต่างกนัแลว้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัในชั้นเรียน  ยุค Open source น้ีท  าให้

เด็กไทยได้ส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนเพื่อสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ท่ีน่าสนใจยิง่ข้ึนแก่ผูเ้รียน  

3. เด็กไทย 3.0  

ยคุ Open source ท่ีผูเ้รียนมีอิสระในการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมไดพ้ฒันาไปสู่

ยุคท่ีผูเ้รียนสามารถสร้างองคค์วามรู้ไดเ้องผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wireless internet) ท่ีแพร่หลาย

มากข้ึน  เด็กไทยยุค 3.0 มีการสร้างความรู้ข้ึนใหม่ (reinvent) จากความรู้เดิม มีการใช้เทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวนัมากข้ึนในการสร้างองคค์วามรู้และเผยแพร่ความรู้ในวงกวา้งข้ึน  การเรียนรู้ไม่ไดจ้  ากดัอยู่ท่ี

โรงเรียนหรือในห้องเรียนอีกต่อไป  เด็กมีโอกาสสร้างองค์ความรู้ใหม่ของตวัเองได้ทุกท่ีใน “Creative 

society”  ไม่วา่จะเป็นท่ีร้านกาแฟ สนามกีฬา หรือขณะก าลงัเดินทาง  หรือจากครูผูส้อน เพื่อนร่วมชั้นเรียน 

และยงัสามารถใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนักบับุคคลอ่ืนๆ ผา่นอุปกรณ์ท่ีใชอิ้นเทอร์เน็ตไร้

สาย  นอกจากน้ีครูยงัสามารถพฒันาตวัเองโดยการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ๆ จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้จากเด็ก

ได้  การท่ีเด็กไทยสามารถสร้างองค์ความรู้ของตวัเองนั้นเป็นการปฏิวติักระบวนการเรียนรู้คร้ังส าคญัท่ี

เปล่ียนแปลงเด็กไทยจากการเป็นผูบ้ริโภค (consume) ความรู้ใหเ้ป็นผูส้ร้างความรู้อนัจะเป็นรากฐานส าคญัท่ี

จะท าใหเ้ด็กไทยสามารถสร้างผลงานท่ีเป็นรูปธรรมไดใ้นยคุต่อไป  

4. เด็กไทย 4.0 

การเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตของเด็กไทย 2.0 และความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและความสามารถใน

การสร้างองคค์วามรู้ของเด็กไทย 3.0 มีส่วนส าคญัในการสร้างคุณลกัษณะใหม่และการกระบวนการเรียนรู้

ของเด็กไทยในยุคต่อมาท่ีเป็นการเรียนรู้เพื่อสนองความตอ้งการของแต่ละบุคคล และเนน้ความสามารถใน



การสร้างนวตักรรมของเด็กไทย 4.0  โดยน าองค์ความรู้ท่ีสั่งสมมาต่อยอดโดยการสร้างผลงานเป็นของ

ตนเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผลงานท่ีสร้างข้ึนมาจากการประยกุตค์วามรู้และทกัษะท่ีผูเ้รียนถนดัและสนใจ โดย

ใช้องค์ความรู้ของตนเองและจากแหล่งการเรียนรู้และส่ือต่างๆ ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่ายข้ึนหลากหลาย 

platform  เด็กไทยยุคน้ีเรียนรู้โดยตรงผ่านการลงมือท า (Learning by doing) และการลองผิดลองถูก (Trial-

Error) ในการแกปั้ญหาท่ีเจอระหว่างการสร้างผลงาน โดยใช้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ในการประเมินสภาพ

และปัญหาท่ีพบ ใชค้วามคิดริเร่ิมและความคิดสร้างสรรคใ์นการหาแนวทางแกไ้ขปัญหาเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ในการเรียนรู้ คือ การสร้างผลงานท่ีมีประโยชน์และช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในสังคม ซ่ึงเป็นไป

ตาม CCPR Model ดงัท่ีจะกล่าวถึงต่อไป 

 

2. เด็กไทย 4 ทกัษะ 

 ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2558) ไดเ้สนอคุณลกัษณะผูเ้รียนแบบ CCPR Model ตามแนวทางปรัชญาการ

สร้างสรรคเ์ชิงผลิตภาพวา่ผูเ้รียนมีทกัษะ 4 ประการดงัต่อไปน้ี 

 
 

1. คิดวิเคราะห์(Critical Mind) ประกอบด้วยทกัษะการจับประเด็น การแยกแยะ การจัด

หมวดหมู่ การสรุป และการประยุกต์ใช้ เพื่อการมองสังคมให้รอบด้าน รู้ ท่ีมาท่ีไป และเขา้ใจเหตุและผล  

เด็กไทยท่ีมีทกัษะการคิดวิเคราะห์จะสามารถคดักรองและจดัระบบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ



ตนเองในโลกท่ีเต็มไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร มีวิจารณญาณในการรับขอ้มูล เม่ือเผชิญปัญหาสามารถวิเคราะห์

แยกแยะเป็นส่วนๆ เพื่อหาแนวทางแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมได ้

2. คิดสร้างสรรค์(Creative Mind) ประกอบดว้ยการมองเห็นอะไรใหม่ๆ มีความคิดริเร่ิมและ

มีจินตนาการในสร้างสรรคส่ิ์งใหม่ๆ พฒันาต่อยอดความรู้เดิม ประยุกตแ์ละใชป้ระโยชน์จากความรู้ท่ีมีและ

มองเห็นประเด็นใหม่ๆ  เด็กไทยท่ีมีความคิดสร้างสรรค์สามารถน าความรู้ต่างๆ ท่ีผ่านการวิเคราะห์มา

สังเคราะห์สร้างเป็นผลงานท่ีมีเอกลักษณ์ไม่ซ ้ าใคร  สามารถคิดหาแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีดีข้ึน

กวา่เดิมและสามารถเผยแพร่ผลงานโดยใชส่ื้ออยา่งสร้างสรรคท่ี์ท าใหค้นสนใจได ้

3. คิดผลิตภาพ(Productive Mind) ประกอบดว้ยทกัษะการสังเกต การคิดต่อเน่ือง การเห็น

ทางปรับปรุง การปฏิบติั การประเมิน เพื่อสร้างผลส าเร็จเป็นผลผลิตใหม่ๆ มองเห็นคุณค่าและคุณภาพของ

ผลงาน  เด็กไทยท่ีมีทกัษะการคิดผลิตภาพจะค านึงถึงเป้าหมาย คือ ผลผลิตในขั้นตอนสุดทา้ย แลว้คิดหา

แนวทางและกระบวนการท่ีท าให้สร้างผลงานได ้เช่น การวางแผนงานเป็นขั้นตอน การท างานร่วมกนัเป็น

กลุ่ม มีแผนปฏิบติัการท่ีชดัเจนและเป็นรูปธรรมเพื่อให้สะดวกต่อการน าไปปฏิบติั มีการลงมือปฏิบติัจริง

และประเมินผลเพื่อน าไปปรับปรุงพฒันาผลงานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

4. คิดรับผิดชอบ(Responsible Mind) ประกอบด้วยทกัษะการมองภาพรวม การประเมิน

เหตุการณ์ การมองเห็นประโยชน์ การตดัสินคุณค่า และการช่วยเหลือผูอ่ื้น เพื่อปลูกฝังจิตส านึกต่อสังคม

และประเทศชาติ การมีจิตสาธารณะและมีคุณธรรมจริยธรรม  เด็กไทยท่ีคิดรับผิดชอบจะมองวา่ตนเองเป็น

ส่วนหน่ึงของสังคม และสามารถมีส่วนร่วมท าให้สังคมดีข้ึนได้  ซ่ึงน าไปสู่การสร้างผลงานท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม เช่น ผลงานท่ีช่วยเหลือผูด้อ้ยโอกาสและช่วยสร้างความเท่าเทียมกนัในสังคม ไดแ้ก่

โครงงานท่ีช่วยให้คนในชนบทหรือทอ้งท่ีท่ีอยูห่่างไกลไดเ้ขา้ถึงเทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ

โครงงานท่ีไม่ก่อให้เกิดมลพิษและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงโครงการเหล่าน้ีนอกจากจะท าให้สังคมดีข้ึน

แลว้ ยงัช่วยกระตุน้และปลูกฝังจิตส านึกใหค้นในสังคมดว้ย 

 

3. เด็กไทย 4.0 

เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยรุ่นใหม่ท่ีมีสามารถเป็นตวัจกัรส าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจในยุค

ประเทศไทย 4.0 ท่ีเนน้การสร้างนวตักรรมใหม่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มพฒันาเป็นธุรกิจ Start-ups ท่ี

สามารถสร้างผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีมูลค่าสูง เป็นท่ีตอ้งการของสังคม เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และช่วย

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคม โดยเด็กไทย 4.0 นั้นเป็นเด็กมีความสามารถสร้างผลงานในเชิง

นวตักรรม มีทกัษะในการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ มีทกัษะของผูป้ระกอบการ และมีคุณธรรมและ

ความรับผดิชอบต่อสังคม 



1.เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยทีม่ีความสามารถสร้างนวตักรรมได้ 

ความสามารถในการสร้างนวตักรรมมีส่วนส าคญัท่ีท าให้ประเทศพฒันาแลว้มีความไดเ้ปรียบเชิง

เศรษฐกิจ  ผลผลิตเชิงนวตักรรมมีมูลค่าสูงเน่ืองจากมีความแตกต่างจากผลผลิตทัว่ไปและเป็นท่ีตอ้งการของ

ตลาดเน่ืองจากสามารถช่วยอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวนัได ้ เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยท่ีสามารถ

สร้างผลงานในเชิงนวตักรรมไดเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคม ซ่ึงพฒันามาจากการสร้างองคค์วามรู้

ใหม่ไดข้องเด็กไทย 3.0 โดยการใชเ้ทคโนโลยีและความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษท่ี 21 ทางดา้น

ทกัษะทางภาษาและการค านวณ ทกัษะดา้นการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  โดยบูรณาการองคค์วามรู้

จากหลายสาขาวิชาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแสวงหาความรู้เพิ่มเติมตามท่ีตนเองสนใจจากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ และเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากการลงมือท าจริงโดยการท าโครงงาน (Project-based learning) จะท า

ให้ผูเ้รียนไดล้องถูกลองผิดและเรียนรู้จากการแกปั้ญหา (Problem-based learning) เพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่

ของตนเองและน าองคค์วามรู้ท่ีตวัเองสร้างข้ึนนั้นมาต่อยอดสร้างผลงานท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของสังคมและสามารถท าให้สังคมดีข้ึนได ้ตวัอย่างเช่น เด็กไทยร่วมมือกนัสร้างเคร่ืองมือทางการเกษตร

ใหม่ๆ ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกแก่ชาวนา โดยใช้บูรณาการความรู้เร่ืองวสัดุและเคร่ืองกลพื้นฐานของวิชา

วิทยาศาสตร์ กบัความรู้ในเร่ืองการค านวณ ปริมาตรและรูปทรงเรขาคณิตซ่ึงเป็นความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

รวมทั้งสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานและเทคโนโลยีซ่ึงเก่ียวกบัการประดิษฐ์ส่ิงอ านวยความสะดวกใน

ชีวติมนุษย ์จากนั้นน ามาวางแผนการด าเนินงานและแผนปฏิบติัการเป็นขั้นตอนเพื่อน าไปลงมือสร้างผลงาน 

น าไปทดลองใช้เพื่อประเมินวา่เคร่ืองมือนั้นสามารถใชไ้ดต้ามท่ีวางแผนหรือไม่ และแกไ้ขปรับปรุงผลงาน

จนกระทัง่เกษตรกรสามารถน าเคร่ืองยนตน์ั้นมาใชอ้ านวยความสะดวกในการท าการเกษตรไดจ้ริง 

2. เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยที่มีทกัษะในการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

หลักการ Leapfrog (Leapfrog Principles) ของ Arthur M. Harkins จากมหาวิทยาลัย Minnesota ท่ี

กล่าวว่าในยุค Education 2.0 เกิด Open source ท่ีน าไปสู่อิสระในการเรียนรู้ ลดการเรียนรู้แบบท่องจ าของ 

Education 1.0 และมีส่วนส าคญัในการผลกัดนัใหเ้กิดการสร้างองคค์วามรู้ในยคุ Education 3.0 อนัจะน าไปสู่ 

Education 4.0 หรือการศึกษาเพื่อสร้างนวตักรรม  เด็กไทยในศตวรรษท่ี 21 มีความคุน้เคยกบัเทคโนโลยีมา

ตั้งแต่อายุยงัน้อยและเทคโนโลยีเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัท่ีเด็กไทยคุน้ชิน เด็กไทย 4.0 สามารถใช้

เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ดว้ยตวัเอง เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน งานวิจยั

และความรู้ใหม่จากทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อน าความรู้มาประยุกตใ์ชใ้นการสร้างผลงานและ

องคค์วามรู้ของตวัเอง นอกจากน้ีเทคโนโลยยีงัเป็นส่ือกลางท่ีส าคญัท่ีจะช่วยเผยแพร่องคค์วามรู้ต่างๆ อนัจะ

ส่งผลให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้และการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning community) ซ่ึงจะเป็นการ

ส่งเสริมการการเรียนรู้ตลอดชีวติของคนไทยและการพฒันาสังคมอยา่งย ัง่ยนื 



กลุ่มภาคีพฒันาทกัษะศตวรรษท่ี 21 (The Partnership for 21st Century Learning หรือ P21) กล่าวถึง

ทกัษะท่ีจ าเป็นด้านขอ้มูลสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) ว่า

ประกอบดว้ย  

1) ความเขา้ใจและใชเ้ป็นดา้นสารสนเทศ (Information Literacy) สามารถเขา้ถึง ใช ้จดัการ รวมทั้ง

วเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ความเข้าใจและใช้เป็นด้านส่ือ (Media Literacy) เข้าใจบทบาทของส่ือท่ีมีต่อความคิดและ

พฤติกรรมของคน วตัถุประสงคข์องการผลิตส่ือ และประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม 

3) ความเขา้ใจและปฏิบติัเป็นในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT Literacy) สามารถ

ใช้เทคโนโลยีในการคน้หา จดัการ และส่ือสารขอ้มูล รวมถึงเขา้ใจประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรม

เก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ทกัษะการส่ือสารท่ีดีจะส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจตรงกนัระหว่างผูส่ื้อสารและผูรั้บสาร ซ่ึงจะ

น าไปสู่ความร่วมมือกนัในการท างานและลดความขดัแยง้อนัเกิดจากความเขา้ใจไม่ตรงกนั ส่วนการรู้เท่าทนั

ส่ือ เน่ืองจากในสังคมปัจจุบนัเต็มไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ทกัษะในการคิดวิเคราะห์จ าเป็นในการคดักรองการ

รับรู้ขอ้มูล โดยสามารถเลือกรับขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค ์ในเวลาเดียวกนัมีวจิารณญาณในการ

รับส่ือ ตีความวา่ส่ือนั้นเป็นกลางหรือแฝงอคติ น่าเช่ือถือหรือไม่น่าเช่ือถือ 

3. เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยทีม่ีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

จากแนวคิดส าคญัของศตวรรษท่ี 21 (21st Themes) ของกลุ่ม P21 ขอ้หน่ึงท่ีกล่าวถึงความเขา้ใจและ

ปฏิบติัเป็นในดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็นผูป้ระกอบการ (Financial, Economics, Business and 

Entrepreneurial Literacy) ว่าเป็นความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นอีกด้านหน่ึงท่ีคนยุคใหม่พึงมี  ความรู้ทางด้าน

การเงิน ทั้งการท าบญัชีรายรับ-รายจ่ายและการออมเงินเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างวินยัทางการเงิน ใช้

เงินอย่างมีวิจารณญาณ เพื่อไม่ใช้เงินอย่างสุรุ่ยสุร่ายและก่อหน้ีสิน  มีเงินออมไวใ้ช้ทั้งยามจ าเป็นและเพื่อ

ลงทุนในอนาคตเพื่อท าใหผ้ลผลิตเชิงนวตักรรมท่ีคิดคน้ข้ึนมาไดถู้กน าไปผลิตและจ าหน่ายไดจ้ริงเพื่อสนอง

ความตอ้งการของสังคม  ภาวะผูน้ า การกลา้เส่ียงและกลา้ตดัสินใจ และความสามารถในการมองเห็นโอกาส

ทางธุรกิจเป็นคุณสมบติัส าคญัของการเป็นผูป้ระกอบการท่ีเด็กไทย 4.0  จ  าเป็นตอ้งมี โดย ดร.สุวทิย ์เมษินท

รีย ์รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงพาณิชยข์องรัฐบาล คสช. กล่าวถึง New Economy Model ในการสร้างความ

ย ั่งยืนให้ประเทศไทยในศตวรรษท่ี 21 โดยการใช้ “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 

Advantage)” ของประเทศไทย 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ (Biological Diversity) และความ

หลากหลายเชิงวฒันธรรม (Cultural Diversity) เป็นความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั (Competitive Advantage) ใน 

5 กลุ่มอุตสาหกรรม/เทคโนโลยใีหม่ คือ  



1. กลุ่มอาหาร ผลิตภณัฑท์างการเกษตร และเทคโนโลยชีีวภาพ 

2. กลุ่มสุขภาพ 

3. กลุ่มรถยนต ์หุ่นยนต ์

4. กลุ่มเคร่ืองมือดิจิตอล เทคโนโลยี 

5.  กลุ่มวฒันธรรม ความคิดสร้างสรรค ์และ High value service 

ซ่ึงจะท าให้เกิดธุรกิจ Start-ups รูปแบบใหม่ด้านสินค้าและบริการท่ีมีมูลค่าสูง เช่น ธุรกิจด้าน

เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีดา้นสุขภาพ  และธุรกิจดา้นบริการและท่องเท่ียว (ไพฑูรย ์สินลารัตน์, 2559) 

จากการใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการยกระดบัส่ิงท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบของประเทศไทย ไดแ้ก่ การเป็น

ประเทศท่ีเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์ การน าเทคโนโลยีมาใชใ้นท าเกษตรกรรม เช่น การใชเ้กษตรอินทรีย์

นอกจากจะช่วยลดอนัตรายจากการใชปุ๋้ยเคมีและสารเคมีในการก าจดัศตัรูพืชแลว้ ยงัช่วยเกษตรกรประหยดั

ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสารเคมีราคาแพง  ผนวกกบัความคิดสร้างสรรคใ์นรูปบรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามและทนัสมยั 

และระบบโลจิสติกส์ท่ีดีท าให้สามารถกระจายสินคา้ไดร้วดเร็ว จะท าให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑไ์ด ้ซ่ึง

ท าให้เด็กไทย 4.0 สามารถหลุดพน้จากกบัดกัรายไดต้  ่าจากความสามารถในการต่อยอดการสร้างนวตักรรม

ดว้ยความสามารถการสร้างธุรกิจและความสามารถในการบริหารจดัการ 

4. เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยทีส่ามารถปรับตัวได้ในโลกทีม่ีการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว   

ในสังคมยุคใหม่ท่ีมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี  ความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เกิดข้ึนทุกวนั ท า

ให้ความรู้เก่าลา้สมยัอยา่งรวดเร็ว เช่นเดียวกบัคุณลกัษณะและค่านิยมท่ีมีการเปล่ียนแปลงเพื่อสอดคลอ้งกบั

สังคมยุคใหม่  ทั้งชีวิตการเรียนและการท างานตอ้งใช้ความรู้และทกัษะท่ีต่างไปจากยุคก่อนท่ีสังคมไม่ได้

เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วในระดบัน้ี  ดงันั้นเด็กไทย 4.0 จึงตอ้งมีทกัษะในการแสวงหาความรู้และเรียนรู้

ตลอดชีวิต ซ่ึงความรู้ 3Rs คือ อ่านออก เขียนได ้และคิดเลขเป็น ซ่ึงจะช่วยในการแสวงหาความรู้ใหม่จาก

หลายสาขาวชิาและช่วยในการเผยแพร่และส่ือสารความรู้และบอกความตอ้งการให้ผูอ่ื้นเขา้ใจได ้นอกจากน้ี

ทกัษะทางอาชีพ (Career skill) ก็เป็นส่ิงจ าเป็นเน่ืองจากการอยูใ่นสังคมยคุใหม่ตอ้งอาศยัการติดต่อและความ

ร่วมมือกบันานาประเทศ  รวมทั้งทกัษะดา้นการส่ือสารขา้มวฒันธรรม (Cross-cultural communication skill) 

เป็นส่ิงจ าเป็นเพื่อท าใหก้ารส่ือสารสัมฤทธ์ิผล เด็กไทย 4.0 จึงจ าเป็นตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรมอ่ืนๆ 

ท่ีแตกต่างจากวฒันธรรมไทยเพื่อท่ีจะไดป้ฏิบติัต่อชาวต่างชาติไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้

อนัจะเป็นอุปสรรคในการท างานร่วมกนัต่อไปในอนาคต   

ทกัษะอาชีพท่ีส าคญัอีกอย่างหน่ึง คือ ทกัษะภาษาต่างประเทศ  ภาษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือ

ส าคญัส าหรับเด็กไทยในการหาความรู้ดว้ยตวัเองจากแหล่งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายจากนานาประเทศ ทั้งใน

เร่ืองความรู้และวิทยาการใหม่ๆ เก่ียวกับวิชาท่ีเรียนและวิชาชีพต่างๆ ความรู้ด้านประวติัศาสตร์และ



วฒันธรรมของประเทศอ่ืนๆ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนนอกประเทศของเรา เป็นตน้  ดงันั้นทกัษะ

ภาษาต่างประเทศจึงเป็นทกัษะส าคญัท่ีจะท าให้เด็กไทยสามารถตามทนัข่าวสารและวิทยาการต่างๆ เพื่อ

พฒันาตวัเองให้มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นเพื่อเพิ่มศกัยภาพของตนเองให้แข่งขนัไดแ้ละสามารถปรับตวัได้

ในโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วและเตม็ไปดว้ยความไม่แน่นอน 

5. เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยที่มีคุณธรรมและมีความรับผดิชอบต่อสังคม 

การมีความรู้และทกัษะนั้นไม่เพียงพอท่ีเด็กไทยจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม  การจะอยู่

ร่วมกบัคนส่วนใหญ่ในสังคมอยา่งสงบสุขนั้นเด็กไทยจ าเป็นตอ้งมีคุณธรรม มีระเบียบวนิยั มีความเคารพใน

สิทธิและหน้าท่ีของตวัเองและของผูอ่ื้น มีความเห็นอกเห็นใจ เมตตากรุณาผูท่ี้ตอ้งการความช่วยเหลือ ไม่

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน คนเก่งช่วยเหลือคนไม่เก่ง คนรวยช่วยเหลือคนยากจน ส่งผลให้ความเหล่ือมล ้า

ทางสังคมและปัญหาสังคมลดลง ท าให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุข ซ่ึงตรงกบัทกัษะ 8Cs ขอ้

สุดทา้ย คือ Compassion การมีความเมตตากรุณาและเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น 

 จากผลของการมุ่งพฒันาความเจริญทางด้านวตัถุเพียงอย่างเดียวในช่วงศตวรรษท่ีผ่านมาได้

ก่อใหเ้กิดช่องวา่งของรายไดร้ะหวา่งคนรวยและคนจน ความแตกต่างของรายไดร้ะหวา่งประเทศพฒันาแลว้

กบัประเทศก าลงัพฒันา รวมถึงมลภาวะทางอากาศและทางน ้ าและภาวะโลกร้อนท่ีก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ

และภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงข้ึน  จึงมีการคิดทบทวนถึงข้อผิดพลาดของการพฒันาด้านอุตสาหกรรมและ

เทคโนโลยีในอดีตเพื่อมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อให้เกิดการพฒันาอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Development) เพื่อ

โลกและสังคมท่ีน่าอยู่ข้ึน เช่น มีการค านึงถึงการกระจายรายได้และโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรและ

การศึกษาอย่างเท่าเทียมและการพฒันาท่ีไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น

เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยยุคใหม่ท่ีมีความเมตตาและเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษยแ์ละพร้อมท่ีจะพฒันาและ

ปฏิรูปสังคมใหดี้ข้ึน   

 กล่าวโดยสรุป เด็กไทย 4.0 คือ เด็กไทยท่ีมีความสามารถในการสร้างผลผลิตเชิงนวตักรรมท่ีตอ้งใช้

การบูรณาการองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ประกอบกับทกัษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

ความคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานใหม่ๆ ได ้และมีวิสัยทศัน์ในการท าธุรกิจและ

ปรับปรุงผลผลิตให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและความตอ้งการของสังคม สามารถ

ปรับตวัและมีศกัยภาพในการแข่งขนัในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว รวมทั้งมีคุณธรรมและความ

รับผิดชอบต่อสังคมไทย โดยเด็กไทย 4.0 น้ีจะเป็นก าลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนสังคมไทยให้พฒันาอย่าง

มัน่คง มัง่คัง่ และย ัง่ยืน และพน้จากกบัดกัการเป็นประเทศรายไดป้านกลางดว้ยความสามารถในการสร้าง

นวตักรรมท่ีมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงจะช่วยยกระดบัมาตรฐานการครองชีพและ

มาตรฐานคุณภาพชีวติของคนไทยได ้



 

บรรณานุกรม 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์.  (2558).  ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลติภาพ. กรุงเทพฯ: วทิยาลยัครุศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

ไพฑูรย ์สินลารัตน์. (2559). การศึกษาไทย 4.0 เป็นยิ่งกว่าการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั. 

Harkins, A.M. (2008). Leapfrog Principles and Practices: Core Components of Education 3.0 and 4.0.  

Future Research Quarterly, 24(1), 19-32. 

Partnership for 21st Century.  Framework for 21st Century Learning. สืบคน้จาก 

http://www.p21.org/about-us/p21-framework  วนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 

 

 


