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ใน
ยุค 5G ท่้�หล่ายสิ�งหล่ายอย่างกำลั่งเปีล้่�ยนี้แปีล่ง

อย่างร้วดูเร้็วนี้้� ม้ “ทั่กษะ” สำคัญอันี้หนี้ึ�ง นี้ำมา 

เล่่าสู่กันี้ฟัังคร้ับั นี้ั�นี้ก็ค้อ Multi Skills

แต้่การ้จะพูดูถึึง Multi Skills “พหุทักษะ” อย่างล่งลึ่ก 

ไดูน้ี้ั�นี้ คงต้อ้งเท่า้ความ แล่ะปีพู้�นี้ฐานี้เก้�ยวกบัั 21st Century Skills 

หร้้อ “ท่ักษะในี้ศต้วร้ร้ษท่้� 21” สักเล่็กนี้้อย

“ท่กัษะในี้ศต้วร้ร้ษท่้� 21” ปีร้ะกอบัไปีดูว้ย 3 ท่กัษะหล่กัดูงันี้้�

1. ทั่กษะการ้เร้้ยนี้รู้้ แล่ะนี้วัต้กร้ร้ม (Learning and 

Innovation Skills)

2. ทั่กษะดูา้นี้สาร้สนี้เท่ศ ส้�อ แล่ะเท่คโนี้โล่ย ้(Information 

Media and Technology Skills)

3. ท่ักษะชิ้วิต้ แล่ะงานี้อาชิ้พ (Life and Career Skills)

สำหร้ับัท่ักษะแร้ก หร้้อ “ทักษะการเรียนรู้ แลัะนวััต์-

กรรม่” ม้ 7 ดู้านี้ หร้้อ 7C ปีร้ะกอบัดู้วย

1. การ้คิดูอยา่งมว้จิาร้ณีญาณี แล่ะการ้แก้ปีญัหา (Critical 

Thinking and Problem Solving)

2. การ้ส้�อสาร้สาร้สนี้เท่ศ แล่ะการ้รู้้เท่่าทั่นี้ส้�อ (Com-

munications, Information and Media Literacy)

3. ความร้่วมม้อ การ้ท่ำงานี้เปี็นี้ท่้ม แล่ะภาวะผูู้้นี้ำ 

(Collaboration, Teamwork and Leadership)

4. การ้สร้้างสร้ร้ค์ แล่ะนี้วัต้กร้ร้ม (Creativity and 

Innovation)

5. คอมพิวเต้อร้์ เท่คโนี้โล่ย้สาร้สนี้เท่ศ แล่ะการ้ส้�อสาร้ 

(Computing and ICT Literacy)

6. การ้ท่ำงานี้ การ้เร้้ยนี้รู้้ แล่ะการ้พึ�งต้นี้เอง (Career and 

Learning Self–Reliance)

7. ความเข้าใจต้่างวัฒ่นี้ธีร้ร้ม ต้่างกร้ะบัวนี้ท่ัศนี้์ (Cross–

Cultural Understanding)

ท่ักษะท้่�  2 ค้อ “ทักษะดี้านสารสนเทศี สื�อแลัะ

เทคืโนโลัยี” นี้ั�นี้ ปีร้ะกอบัไปีดู้วย 

1. ความรู้้เร้้�องสาร้สนี้เท่ศ (Information Literacy)

2. การ้รู้้เร้้�องส้�อ (Media Literacy)

3. การ้รู้้ เร้้�องเท่คโนี้โล่ย้สาร้สนี้เท่ศ แล่ะการ้ส้�อสาร้ 

(Information Communication & Technology)

ซึ่ึ�งปีัจจุบัันี้เปี็นี้เร้้�องพ้�นี้ฐานี้ของคนี้ในี้ Generation ใหม่ท่้�

เกิดู แล่ะเต้ิบัโต้มาพร้้อมกับัเท่คโนี้โล่ย้สาร้สนี้เท่ศ แล่ะการ้ส้�อสาร้

อยู่แล่้ว

แล่ะท่ักษะท้่� 3 ซึ่ึ�งจะเชิ้�อมร้้อยเร้้�องร้าวเข้าสู่ Multi Skills 

กค็อ้ “ทกัษะชวีัติ์ แลัะงานอาชีพ” มอ้งค์ปีร้ะกอบั 5 ดู้านี้ กล่่าวคอ้

1. ความย้ดูหยุ่นี้ แล่ะการ้ปีร้ับัต้ัว (Flexibility and 

Adaptability)

2. ความคิดูร้ิเร้ิ�ม แล่ะความเปี็นี้ผูู้้นี้ำ (Initiative and Self-

Direction)

3. ท่ักษะท่างสังคม แล่ะการ้เร้้ยนี้รู้้ข้ามวัฒ่นี้ธีร้ร้ม (Social 

and Cross-Cultural Skills)

4. ผู้ลิ่ต้ภาพ แล่ะความร้ับัผู้ิดูชิอบั (Productivity and 

Accountability)

5. ภาวะผูู้้นี้ำ แล่ะความร้ับัผู้ิดูชิอบั (Leadership and 

Responsibility)

ดร.จักุรกุฤษณ์ สิริริน

ผู้้้อ�านวยการสายงานการศึกษา ฝ่ึกอบรม

และให้ค�าปรึกษาสถานประกอบการ

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ี่ปุ ่น)

Multi Skills “พหุ่ที่ักษะ”Multi Skills “พหุ่ที่ักษะ”
ปััจัจััย้สำคิัญในยุ้คิ 5Gปััจัจััย้สำคิัญในยุ้คิ 5Gปััจัจััย้สำคิัญในยุ้คิ 5G
Multi Skills “พหุ่ที่ักษะ”



April 2022 | No. 304 |

TPA
news

40 TPA news

Educational Innovation

จะเหน็ี้ไดูว้า่ ท่กุสิ�งท่กุอย่างภายใต้แ้นี้วคิดู “ศต้วร้ร้ษท่้� 21” 

นี้ั�นี้ จะม้คำว่า Skill หร้้อ “ท่ักษะ” ซึ่ึ�งเปี็นี้ปีัจจัยท่้�สำคัญมาก

เพร้าะ “ท่ักษะท่้�แต้กต้่าง” ค้อสิ�งท่้�ท่ำให้สมร้ร้ถึนี้ะของ

บัุคคล่ไม่เหม้อนี้กันี้อย่างชิัดูเจนี้

ยกต้ัวอย่างเชิ่นี้ คนี้ท่้�ม้ “ท่ักษะคิดูเล่ขเร้็ว” ก็จะสามาร้ถึ

ท่ำการ้บั้านี้ ท่ำข้อสอบั หร้้อท่ำงานี้เก้�ยวกับัต้ัวเล่ขไดู้ร้วดูเร้็วกว่า

คนี้ท่้�ไม่ม้ท่ักษะนี้้� เปี็นี้ต้้นี้

ยิ�งคดิูเล่ขก็เร้็ว แถึมยงัม้ “ท่ักษะอ่านี้หนี้ังส้อเร้็ว” ก็ยิ�งเสร้ิม

สมร้ร้ถึนี้ะ หร้้อ “ความเก่ง” ให้กับัคนี้คนี้นี้ั�นี้ให้มากยิ�งขึ�นี้ไปีอ้ก

แล่ะหากม้ “ท่ักษะการ้เข้ยนี้” ผู้นี้วกเข้าไปีอ้ก คนี้คนี้นี้้�ก็จะ

ม้มากถึึง 3 ท่ักษะในี้คนี้คนี้เดู้ยวกันี้ หร้้อท่้�เร้้ยกกันี้ว่า เปี็นี้คนี้ท่้�ม้ 

Multi Skills นี้ั�นี้เอง

หร้้อหากมองในี้แง่ของการ้ปีร้ะกอบัอาชิ้พ ยกต้ัวอย่าง 

คนี้ท่้�ม้ “ท่ักษะท่างคอมพิวเต้อร์้” ชิ่วงกล่างวันี้ “ท่ำงานี้เก้�ยวกับั

คอมพิวเต้อร้์” ในี้บัร้ิษัท่เอกชินี้ หร้้อร้ับัร้าชิการ้

ต้กเย็นี้ “ไปีสอนี้หนัี้งส้อ” เป็ีนี้ “อาจาร้ย์ท่างดู้านี้

คอมพิวเต้อร้์” ในี้สถึาบัันี้อุดูมศึกษา

ชิ่วงค�ำ แปีล่งร่้างเป็ีนี้ “คอลั่มนี้ิสต้์ท่างดู้านี้คอมพิวเต้อร์้” 

ให้กับัสำนี้ักข่าวออนี้ไล่นี้์ เปี็นี้ต้้นี้

นี้้�ค้อแบับัอย่างท่้�เร้้ยกกันี้ว่า นี้ักคอมพิวเต้อร้์คนี้นี้้� เปี็นี้คนี้

ท่้�ม้ Multi Skills นี้ั�นี้เอง

โดูยเฉพาะอย่างยิ�ง การ้ยกร้ะดัูบั Multi Skills หร้้อ 

“พหทุ่กัษะ” ขึ�นี้ไปีสู่การ้ม ้Multi-Skill Leadership หร้อ้ “ภาวะผูู้น้ี้ำ

พหุท่ักษะ”

ผูู้้ท่้�ม้ Multi-Skill Leadership หร้้อ “ภาวะผูู้้นี้ำพหุท่ักษะ” 

จะต้้องเปี็นี้คนี้ท่้�ม้ความสามาร้ถึท่างการ้บัร้ิหาร้ดู้วยท่ักษะท่้� 

หล่ากหล่ายในี้เวล่าเดู้ยวกันี้

แล่ะแนี้น่ี้อนี้ “ผูู้้นี้ำแบับัพหทุ่กัษะ” ยอ่มต้อ้งผู้า่นี้การ้ท่ำงานี้

แบับั Multi Skills มาแล่ว้อย่างโชิกโชินี้ จงึจะสามาร้ถึเขา้ใจล่กัษณีะ

สำคัญของ Multi Skills แล่ะพัฒ่นี้ามาสู่การ้ม้ Multi Skills 

Leadership ไดู้นี้ั�นี้เอง

เพ้�ออธิีบัายให้เข้าใจง่าย เห็นี้ภาพ แล่ะเป็ีนี้สากล่ ผู้มขอยก

ต้วัอยา่ง Multi Skills หร้อ้ “พหุท่กัษะ” แล่ะ Multi Skills Leadership 

หร้้อ “ภาวะผูู้้นี้ำพหุท่ักษะ” ในี้วงการ้ฟัุต้บัอล่

Multi Skills Leadership หร้้อ “ภาวะผูู้้นี้ำพหุท่ักษะ” 

คงต้้องยกนี้ิ�วให้ Rinus Michels เจ้าของฉายา “ท่่านี้นี้ายพล่” หร้้อ 

“ผูู้้จัดูท่้มชิาต้ิฮีอล่แล่นี้ดู์” ในี้ “ฟัุต้บัอล่โล่ก” ปีี ค.ศ. 1974

กับัศิษย์เอกของเขาค้อ Johan Cruyff เจ้าของฉายา 

“นี้ักเต้ะเท่วดูา” ซึ่ึ�งถึ้อเปี็นี้ผูู้้ท่้�ม้ Multi Skills หร้้อ “พหุท่ักษะ”

เร้ากำล่ังจะพูดูถึึง “ท่้มชิาต้ิฮีอล่แล่นี้ดู์” เจ้าของต้้นี้ต้ำร้ับั 

Total Football อนัี้โดู่งดัูง นี้ำโดูย Johan Cruyff, Johan Neeskens, 

Arie Haan, Wim Jansen Willem van Hanegem, Ruud Krol, 

Wim Rijsbergen, Johnny Rep, Rob Rensenbrink, Wim 

Suurbier 

Total Football ค้อรู้ปีแบับัการ้เล่่นี้ท่้�นี้ักเต้ะท่ั�ง 11 คนี้ในี้

สนี้าม สามาร้ถึ “แท่นี้ท่้�ต้ำแหนี้่ง” กันี้ไดู้ท่ั�งหมดู

นี้ั�นี้ค้อ “กองหนี้้า” สามาร้ถึมาย้นี้ “เซึ่็นี้เต้อร้์แบั็ค” ไดู้

“มิดูฟัิล่ดู์” สามาร้ถึล่งไปีเปี็นี้ “แบั็คซึ่้าย” ไดู้

หร้้อ “ปีีกขวา” สามาร้ถึกล่ายเปี็นี้ “ต้ัวต้ัดูเกม” ไดู้

หัวใจสำคัญของ Total Football ก็ค้อ การ้เคล่้�อนี้ท่้�ของ 

ผูู้้เล่่นี้ท่ั�งหมดูในี้ท่้มท่้�ม้ความไหล่ล่้�นี้ แล่ะคล่่องต้ัวสูงมาก

หากเร้านี้ำท่ฤษฎ้ Multi Skills หร้้อ “พหุท่ักษะ” มาจับั

แนี้วคิดู Total Football แล่้ว

Total Football ของ “ท่้มชิาต้ิฮีอล่แล่นี้ดู์” ก็ค้อภาพแสดูง

แท่นี้ Multi Skills หร้้อ “พหุท่ักษะ” เพร้าะนี้ักฟัุต้บัอล่ทุ่กคนี้ในี้ท่้ม

ม้ “ท่ักษะท่้�หล่ากหล่าย”

แล่ะทุ่ก ๆ  คนี้ สามาร้ถึเป็ีนี้ “ผูู้้นี้ำ” ดูว้ยตั้วของต้วัเองนี้ั�นี้เอง

คร้ับั!




