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      หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
                                                

           เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นักคิด นักวิชาการ จากสาขาอาชีพต่าง ๆ ตลอดจนนักการศึกษาย่อมให้
ความสนใจกับประเด็นที่ว่า  ณ ขณะนี้ โลกของเรานั้นเป็นเช่นไร? และก าลังเดินไปในทิศทางรูปแบบไหน ปัจจุบัน
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการศึกษา ทั้งในฐานะของสื่อการสอน เช่น สื่อที่เป็นรูปภาพและ
ภาพเคลื่อนไหว หรือในฐานะของเครื่องมือที่ผู้เรียนใช้เพื่อการศึกษาและการท าชิ้นงานต่าง ๆ  ทุกวันนี้เทคโนโลยี
ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคน   ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายกว่าเดิมด้วยการเข้าไปในเว็บไซต์ และ
ท าการสืบค้น   วิถีชีวิตของผู้คนในศตวรรษที่ 21 ก าลังเปลี่ยนแปลง ดังนั้นในฐานะบุคลากรด้านการศึกษา เราควร
ที่จะเริ่มปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่นี้ครูผู้มีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ ควรที่จะต้องตระหนัก
แล้วว่า จุดเปลี่ยนครั้งนี้ เราควรจะปรับตัวเช่นไร วิธีการสอนแบบที่นิยมใช้กันมาตลอดในช่วงศตวรรษท่ี 19-20  ได้
สร้างผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจแล้วหรือไม่ เปูาหมายและสิ่งที่คาดหวังจากคนในสังคมเป็นเช่นไร บทบาทของครูกับ
การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งส าคัญที่ครูควรจะให้ความสนใจและศึกษาเพ่ือน าไปประยุกต์เพ่ือสร้าง
การเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่งกว่าเดิม 
การศึกษารูปแบบเดิม 
             วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึง ผลการศึกษาที่มีชื่อว่า Learning Pyramid จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสาร Harvard Business Review อันแสดงให้เห็นถึงค่าร้อยละจากการจัดกิจกรรมที่ต่างกัน โดยพบว่ากิจกรรม
ที่ต่างกันจะก่อให้เกิดผลการเรียนรู้ที่ต่างกัน ดังภาพที่ 1 
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          จากภาพ จะพบว่า การเรียนในห้องเรียนเช่น การฟังบรรยาย(Lecture)  การอ่าน(Reading)  การดูจาก
สื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ภาพเคลื่อนไหว(Audio Visual) และการการได้เห็นตัวอย่าง(Demonstration)   ก่อให้เกิด
การเรียนรู้และการจดจ าได้ไม่ถึงร้อยละ 50 และคิดเป็นร้อยละที่ต่ าเม่ือเทียบกับ การเรียนรู้จากการได้แลกเปลี่ยน
พูดคุย(Discussion)  การได้ลงมือปฏิบัติ(Practice By Doing) และการได้สอนผู้อ่ืน(Teaching Others)   โดยเมื่อ
พิจารณาถึงการเรียนรู้โดยการสอนผู้อ่ืน จะพบว่าท าให้เกิดการจดจ า และเรียนรู้ได้ถึงร้อยละ 90 
          Ratnaree (2555,ออนไลน์) ได้อ้างอิงถึงผลการวิจัยข้างต้น และเพ่ิมเติมถึงกลุ่มการเรียนรู้ 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มแรกใช้ชื่อว่า Traditional Passive ซึ่งประกอบด้วย การบรรยาย การอ่าน การได้ดูและได้ยินเสียง การสาธิต
ท าให้ดู ส่วนกลุ่มที่ 2 ใช้ค าว่า Teaming Active ซึ่งประกอบด้วย การพูดคุยกันในกลุ่มย่อย การลงมือปฏิบัติ และ
การได้ถ่ายทอดสิ่งที่ท าได้ให้คนอื่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        โดยสามารถพิจารณาถึงลักษณะการเรียนรู้ได้ว่า กลุ่มแรกเป็นกลุ่มของการเรียนรู้ที่เริ่มจากครู  น าความรู้มา
สู่ผู้เรียน แบบ Outside-in เป็นการรับการถ่ายทอดความรู้จากภายนอก  โดยผู้เรียนเป็นผู้รับรู้มากกว่า อันเป็นการ
เรียนรู้แบบ Inductive learning ส่วนกลุ่มที่สองเป็นการเรียนรู้ที่สะท้อนออกมาด้วยการปฏิบัติ เรียนรู้โดยการ
เข้าใจของผู้เรียน  จากนั้นจึงถ่ายทอดให้กับผู้อ่ืน หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการเรียนที่ค่อยๆตกผลึกสิ่งที่เห็น สิ่งที่สังเกต
แล้วมาติดต่อกันเป็นแนวคิด หรือหลักการ เป็นการเรียนแบบ Deductive learning เมื่อพิจารณาถึงการศึกษาใน
ประเทศไทย เราจะพบว่าโดยส่วนใหญ่ ยังคงรูปแบบการเรียนรู้เช่นกลุ่มแรก  ไม่ว่าจะเป็นในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
หรือในระดับของอุดมศึกษา โดยจะเน้นการบรรยาย สอนโดยครูหน้าชั้นเรียน ให้ผู้เรียนอ่านเพ่ิมเติมจากบทเรียน 
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อันเป็นวิธีที่สะดวกในด้านการเรียนการสอน แต่ถึงกระนั้น  ก็จะพบเห็นว่า ประสิทธิผลที่ได้นั้นกลับน้อยมากเม่ือ
เทียบกับการลงมือปฏิบัติจริง 
  
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
          กรอบความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสิ่งที่พัฒนาขึ้นโดยภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
(Partnership for 21st Century Skills) เพ่ือ “เสนอความคิดองค์รวมอย่างเป็นระบบเพ่ือใช้ปรับแนวคิดและฟ้ืนฟู
การศึกษาของรัฐขึ้นมาใหม่ โดยน าองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกัน ทั้งผลการเรียนรู้ของนักเรียนและระบบ
สนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ให้กลายเป็นกรอบความคิดรวม” (เคน เคย์,2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดย “กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” นั้นมีองค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ 
1. ความรู้ในสาระวิชาหลัก คือ ภาษาแม่และภาษาส าคัญของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และการปกครองและหน้าที่พลเมือง 
2. แนวคิดส าคัญในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 
     – ความรู้เกี่ยวกับโลก 
     – ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ 
    – ความรู้ด้านพลเมือง 
     – ความรู้ด้านสุขภาพ 
     – ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
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     3. ทักษะส าคัญ 3 ทักษะ ได้แก่ 
             3.1) ทักษะชีวิตและการท างาน คือ 
     – ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว 
     – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
     – ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม - ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของตัวเอง 
     – การเป็นผู้สร้างหรือผลิตและความรับผิดชอบเชื่อถือได้ 
     – ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
             3.2) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม คือ 
     – ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
     – การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 
     – การสื่อสารและการร่วมมือท างาน 
             3.3) ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี คือ 
     – การใช้และประเมินสารสารสนเทศได้อย่างเท่าทัน 
     – วิเคราะห์และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม 
     – ใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 4 ด้านเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ อันได้แก่ 
           – มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษท่ี 21 
           – หลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับศตวรรษที่ 21 
           – การพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21 
           – สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ 
การศึกษารูปแบบใหม่ 
         หนังสือ ทักษะแห่งอนาคตใหม่ : การศึกษาเพ่ือศตวรรษที่ 21 ได้เขียนถึงรูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 มาหลายประการด้วยกัน โดยขอสรุปถึงบทบาทของครูที่จะมีต่อการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้ 
1. สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากขึ้น (Teach Less, Learn More) 
            การสอนให้น้อยลงคือการให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนของผู้เรียน โดยผู้สอนตระหนักถึงการ
จัดการด้านเนื้อหาทั้งหมดในหลักสูตรแกนกลาง และในขณะเดียวกันก็ต้องใส่ใจในคุณภาพของเนื้อหาที่เก่ียวพันกับ
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยอยู่เสมอ  อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า การสอนให้น้อยลง ก็คือการใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากวิธีแบบปฏิสัมพันธ์ ลงมือปฏิบัติเอง หรือศึกษาจากสภาพจริง โดยเปลี่ยน
เปูาหมายจากการเรียนเพื่อความรู้ ไปสู่เปูาหมายเพ่ือทักษะ  ใช้การสอนให้น้อยลง แต่ในขณะเดียวกัน ก็ให้ผู้เรียน
ได้เกิดเรียนรู้จากตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น 
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2. ครูเป็นครูฝึก (Coach) 
          เมื่อเราเอ่ยถึง ครู ภาพแรกที่พบเจอก็คือ ภาพของครูผู้สอน(Teacher) และถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ แต่เมื่อ
สังคมเปลี่ยนไป ครูควรจะมีการปรับตัว โดยเราต้องมองไปที่เปูาหมายของการเรียนรู้ที่ว่าผู้เรียนควรจะมีทักษะ
อะไรบ้างและ เป็นผู้กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทักษะนั้น   ในการก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 บทบาทของครูมิใช่แต่เป็นการ
สอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียนเกิดการคิด เกิดแรงบันดาลใจ และเกิดทักษะในการด ารงชีวิตอ่ืน ๆ 
3. สอนให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative) 
        การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ให้ท างานร่วมกันเพื่อขยายผลการ
เรียนรู้ของตนเองให้ออกไปได้มากที่สุด ผู้เรียนจะเกิดความรับผิดชอบร่วมกันและสร้างบรรยากาศการเรียนแบบ
ใหม่ ซึ่งมิได้เกิดจากการแข่งขัน (competitive) แต่เป็นการร่วมมือกัน (collaborative) ผู้เรียนมิได้เรียนรู้เพ่ือที่จะ
เอาชนะว่าใครเก่งหรือมีความสามารถมากกว่าใคร แต่เรียนรู้ที่จะร่วมมือเพ่ือขยายความสามารถและพัฒนาไปสู่
ทักษะการเรียนรู้พร้อม ๆ กัน 
4. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ (Student-directed Learning) 
        การให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ครูควรจะให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่เริ่มต้น โดย
อาจให้ผู้เรียนวิเคราะห์ว่าตนนั้นมีความสนใจในเรื่องใด และต้องการเรียนรู้โดยวิธีไหน ต้องการได้รับการประเมิน
แบบไหน และมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสอนต่าง ๆ อย่างไร โดยครูควรจะเสริมและพัฒนาบางสิ่งที่ผู้เรียนขาด
ควบคู่กันไปด้วย หรือท าข้อตกลงระหว่างครูและผู้เรียน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างทั้งสองฝุาย 
5. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) 
        การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ นับเป็นหัวใจของการพัฒนาผู้เรียนให้ได้ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เป็นการ
เรียนรู้จากการลงมือท า เช่น การเรียนรู้แบบ Project Based Learning : PBL โดยครูให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการ
ท างานจริง หรือการท าโปรเจ็คต่าง ๆ โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือยามที่ผู้เรียนต้องการ การเรียน
เช่นนี้จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ทักษะต่าง ๆ ตั้งแต่การคิดริเริ่ม การศึกษาค้นคว้า พิจารณาและตรวจสอบข้อมูล จน
น าไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเมื่อชิ้นงานหรือโปรเจ็คต่าง ๆ ได้เสร็จแล้วนั้น การเรียนรู้ก็ไม่ได้จบลงด้วยเพราะ
ผู้เรียนยังคงต้องใช้ทักษะในการน าเสนอ และประเมินความเป็นไปของผลงานอยู่ตลอด การเรียนรู้เช่นนี้นอกจาก
จะเป็นการฝึกทักษะต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังเป็นการฝึกความร่วมมือและการท างานเป็นกลุ่มของผู้เรียนอีก
ด้วย 
6. ครูประเมินผู้เรียนจากความพัฒนา 
        จากรูปแบบเดิมที่เราคุ้นชินนั้น ครูจะประเมินผู้เรียนจากการสอบ และผลคะแนน ซึ่งการประเมินเช่นนี้ มิได้
เสริมแรงต่อการเรียนรู้อะไรที่มากนัก  หากเปลี่ยนบทบาทของครูมาเป็นผู้ประเมินความก้าวหน้า รวมถึงการพัฒนา
ของผู้เรียน และแสดงให้ผู้เรียนได้ทราบความก้าวหน้าของตน เช่นนี้จะเป็นการเสริมแรงทางบวกให้ผู้เรียนเกิด
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ความรู้สึกและแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้ที่มากกว่าเดิม โดยครูจะต้องมีความเชื่ออยู่เสมอว่า ผู้เรียนนั้นเป็นผู้ที่
สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้อยู่ตลอดเวลา 
7. เครือข่ายของครูผู้สร้างการเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) 
        พ้ืนฐานและลักษณะการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้น ครูจึงต้องมีความร่วมมือ
ระหว่างกลุ่มครูด้วยกันเอง เพ่ือวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบการเรียนรู้ที่ทั่วถึงต่อผู้เรียน  โดยทุกฝุายที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะต้องมาพูดคุย วางแผน โดยเปลี่ยนแปลงการท างานแบบขั้นตอนและสั่งการเป็นความร่วมมือเพ่ือให้ครู
เกิดทักษะในการออกแบบการเรียนรู้ น าไปสู่การออกแบบ PBL ที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จ าเป็น
ต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป 
                ข้อสรุปถึงบทบาทของครูกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งจากอีก
หลากหลายบทบาทและวิธีการ ที่ครูจะสามารถน าไปประยุกต์เพ่ิมเติมในการเรียนการสอนได้   การศึกษาย่อมมี
การเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ตามบริบทแห่งกาลเวลาและสังคม สิ่งที่ครูเรียนรู้และปรับตัวในวันนี้ อาจเป็นสิ่งที่
ล้าหลังในอีก 100 ปีข้างหน้า ดังนั้นครูควรที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ ๆ ปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนา
ความรู้ให้ก้าวทันโลก เพ่ือพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีที่สุดต่อผู้เรียน การศึกษาในปัจจุบัน มิใช่สิ่งที่อยู่นิ่งอีกต่อไป 
แต่หากเป็นการเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหว และเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ เข้าด้วยกัน บทบาทของครูมิใช่สอนให้ผู้เรียน ทราบ
ถึงทฤษฎีของเพียงเท่านั้น หากแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน เรียนรู้ที่จะสร้างทักษะ  ด้วยวิธีที่เปิดกว้างและยอมรับ
ฟังความคิดเห็น สนใจในกระบวนการคิดมากกว่าที่จะมองว่าค าตอบหรือผลลัพธ์นั้นสมบูรณ์หรือไม่ เพราะการ
เรียนรู้เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่ง บทบาทของครูจึงคงมีอยู่และควรจะพัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ 
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