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จากสังคมยุคเกษตรกรรมในศตวรรษท่ี 18 เปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุคอุตสาหกรรมใน

ศตวรรษท่ี 19 และ 20 และกําลังเปลี่ยนผานเขาสูสังคมยุคความรูแหงศตวรรษท่ี 21 ดวยพลังขับ

ของเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนความรวดเร็วที่นักวิชาการเห็นตรงกัน

วาเพ่ิงจะเร่ิมตนเทาน้ัน ในระยะถัดไปจะย่ิงทวีความรวดเร็วข้ึนเปนทวีคูณนอกจากน้ัน นักวิชาการ

บางทานไดทํานายวา ในอนาคตอันใกลน้ีจะเปลี่ยนผานเปนสังคมยุคนวัตกรรมกันแลว ซ่ึงการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวมีความสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาดวย แนวคิดใหมๆ ทฤษฎี

ใหมๆ ถูกพัฒนาขึ้น เกิดกระบวนทัศนใหมเชิงเปรียบเทียบกับกระบวนทัศนเกามากมาย  ซึ่งเปนท่ี

ตระหนักกันดีวา จุดมุงหมายพ้ืนฐานทางการศึกษาคือ การเรียนรู (learning) เพ่ือความเปนมนุษย

ท่ีสามารถดํารงอยูในโลกตามยุคสมัยไดอยางมีคุณภาพ เม่ือสังคมเปลี่ยน กระบวนทัศนทาง

การศึกษาเปลี่ยน นักวิชาการก็เห็นตรงกันวา หากยังหลงติดอยูกับสิ่งเกาท่ีเคยใชไดผลในยุคเกา 

ยอมจะสงผลใหการเรียนรูของผูเรียนไมสอดคลองกับโลกท่ีเปนจริง ท้ังในปจจุบันและในอนาคตท่ี

จะย่ิงเขมขนข้ึนน้ัน 

แนนอนวา แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ทั้งท่ี

ปรากฏในตําราหรือในอินเทอรเน็ต มีแหลงท่ีมาจากทางตะวันตก ซึ่งหากจะมองอยางนัก

วิพากษวิจารณ ก็อาจมีขอถกเถียงกันวา กระบวนทัศนใหมเหลาน้ันใชหรือไมใช ควรทําหรือไมควร



ทํา สําหรับสังคมตะวันออก ท่ีบริบททางวัฒนธรรมสังคมแตกตางจากสังคมตะวันตก ดังน้ัน เพ่ือให

เปนอิสระสําหรับผูศึกษาบทความน้ี ในการท่ีจะใชดุลยพินิจวาแนวคิดตางๆ ท่ีผูเขียนไดนําเสนอใน

บทความน้ีใชหรือไมใช ควรทําหรือไมควรทํา  สําหรับสังคมไทยหรือสําหรับการศึกษาไทย 

สามารถจะตัดสินใจไดอยางตระหนักดวยศักยภาพแหงตน ดังน้ัน จุดมุงหมายหลักของบทความน้ี 

จึงมุงนําเสนอแนวคิดใหมหรือกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ในมิติตาง ๆ 

เชน ศาสตรการสอน หลักสูตร ผูสอน ผูเรียน ทักษะการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู  

โรงเรียน หองเรียน ผูบริหารโรงเรียน และชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนตน ใหเปนขอมูล

สารสนเทศพ้ืนฐานสําหรับผูศึกษาบทความน้ีไดใชดุลยพินิจแหงตนดังกลาว ขณะเดียวกันไดปู

พ้ืนฐานความเขาใจเกี่ยวกับนิยามและลักษณะของคําวานวัตกรรม (innovation) เพ่ือใหเปนขอมูล

สารสนเทศเบ้ืองตนท่ีจะนําไปสูการพิจารณาวากระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 

21 ในมิติตางๆ น้ัน เปนนวัตกรรมหรือไม เปนนวัตกรรมในลักษณะใด และหากถือเปนนวัตกรรม 

และหากจะนํานวัตกรรมน้ันมาสูการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหรือการศึกษาไทย

แลว ควรทําอยางไร  ท้ังนี้ มีหัวขอท่ีจะกลาวถึงตามลําดับดังน้ี  

นวัตกรรม: นิยามและลักษณะ 

นวัตกรรม (innovation) เปนการประยุกตใชทางแกปญหาท่ีดีกวาท่ีใชอยูเดิม เพ่ือให

สามารถตอบสนองความตองการใหม ความตองการท่ีไมสามารถระบุไดชัดเจน หรือความตองการ

ท่ีปรากฏใหเห็น ซึ่งทางแกปญหาน้ัน อาจหมายถึง ความคิด กระบวนการ การบริการ เทคโนโลยี 

หรือผลิตภัณฑ ท่ีเห็นวามีประสิทธิผลมากกวาเดิม ท่ีสามารถนํามาใชในองคกรธุรกิจ ในหนวยงาน

ของรัฐ หรือในสังคมได ดังนั้น นวัตกรรม (innovation) จึงหมายถึงบางสิ่งบางอยางท่ีเปนสิ่งใหม 

ท่ีเปนสิ่งสําคัญ หรือท่ีเปนตนฉบับ ท่ีทะลักเขามาหรือท่ีไดรับการตอบรับในสังคม นวัตกรรม

แตกตางจากการประดิษฐ (invention) เพราะนวัตกรรมกลาวถึงการใชความคิดใหมหรือวิธีการ

แปลกใหมท่ีดีกวาเดิม แตการประดิษฐหมายถึงการสรางสรรคใหมๆ ในตัวของความคิดหรือวิธีการ

น้ันเองโดยตรง นอกจากน้ันนวัตกรรมยังแตกตางจากการปรับปรุง (improvement) เพราะ

นวัตกรรมกลาวถึงความคิดในการทําบางสิ่งบางอยางท่ีแตกตางไปจากเดิม มากกวาท่ีจะหมายถึง

การทําบางสิ่งบางอยางใหดีข้ึนจากเดิม (Wikipedia, 2016) 

นวัตกรรมอาจแบงตามรูปแบบได 4 รูปแบบ คือ (1)  นวัตกรรมผลิตภัณฑหรือบริการ 

(product or service innovation) เกิดคุณสมบัติใหม หรือพัฒนาคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑหรือบริการ ใหดีมากข้ึนหรือแตกตางจากเดิม (2)  นวัตกรรมกระบวนการ (process 



innovation) มักจะใชเพ่ือลดตนทุน หรือตัดกระบวนการท่ีไมสําคัญออกไป หรือเพ่ิมคุณภาพของ

ผลิตภัณฑหรือบริการ (3)  นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) เชน การออกแบบ

ชองทางการจัดจําหนาย การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การสงเสริมการขาย เปนตน 

(4)  นวัตกรรมองคกร (organizational innovation)  เปนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหาร วิธี

คิด วิธีปฏิบัติของการดําเนินงานในองคกรจากรูปแบบเดิมๆ ไปสูรูปแบบใหม ท่ีจะชวยสงผลใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานสูงสุด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสร,ี 2559) 

นวัตกรรมอาจแบงตามลักษณะความตอเน่ืองหรือไมตอเน่ืองได 2 ลักษณะ คือ 1) 

นวัตกรรมเชิงวิวัฒนาการ (evolutionary innovations) เปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีหรือ

กระบวนการท่ีเกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป อยางตอเน่ือง หรืออยางเปนพลวัต 2) นวัตกรรมเชิง

ปฏิวัติ (revolutionary innovations) เปนนวัตกรรมอยางไมตอเน่ือง (discontinuous 

innovation) เปนนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนใหม อยางเห็นถึงความแตกตาง (Wikipedia, 2016) และ

นวัตกรรมอาจแบงตามระดับความใหมไดเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมนวัตกรรมคอยเปนคอยไปหรือ

สวนเพ่ิม (incremental)  เปนการปรับปรุงสิ่งเดิมใหดีข้ึน หรือใหทํางานในรูปแบบอ่ืนเพ่ิมขึ้น 2) 

กลุมนวัตกรรมลําดับขั้น (modular) เปนการเปลี่ยนรูปลักษณใหมท้ังหมด 3) กลุมนวัตกรรม

เปลี่ยนแปลงรูปแบบ (architectural) เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานของระบบ ในขณะ

ท่ีวัสดุชิ้นสวนและการออกแบบผลิตภัณฑอาจจะยังไม มีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กนอย และ 4) กลุมนวัตกรรมปฏิรูป (radical)  เปนการปฏิรูปใหมท้ังหมด มีการ

เปลี่ยนแปลงใหมท้ังวัสดุชิ้นสวนในระบบ และรูปลักษณรูปทรงใหม (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 

2559) 

ปรากฏการณทางการศึกษาทายศตวรรษที่ 20 

Prensky (2001) นักเขียนและนักบรรยายเก่ียวกับการเรียนรูและการศึกษาชื่อดังชาว

อเมริกัน ไดกลาวถึงนักเรียนในปจจุบันวา มีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก ไมเฉพาะในเรื่อง

ภาษา เสื้อผา สิ่งประดับตกแตง หรือสไตลการแสดงออก ที่ถือเปนการเปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานเทาน้ัน 

แตท่ีไมอาจหวนกลับไปเหมือนเดิมไดอีกโดยสิ้นเชิง โดยกลายเปนลักษณะเฉพาะตัวของพวกเขาไป

แลว อันเน่ืองจากการเกิดข้ึนอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอล (digital technology) ในชวง

ทายศตวรรษท่ี 20 ก็คือ นักเรียนในปจจุบัน ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็น

ถึงการเปนคนรุนใหมท่ีเติบโตมาพรอมกับเทคโนโลยีใหมๆ ใชเวลาสวนใหญกับสภาพแวดลอมท่ี

เปนคอมพิวเตอร วิดีโอเกมส เครื่องเลนเพลงดิจิตอล กลองถายภาพโทรทัศน โทรศัพทมือถือ 



รวมท้ังตุกตาและวัสดุอุปกรณตางๆ ในยุคดิจิตอล (digital age) นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน

ปจจุบันใชเวลากับการอานตําราตํ่ากวา 5,000 ชั่วโมง แตใชเวลากวา 10,000 ชั่วโมงกับการเลน

วิดีโอเกมส (ไมรวมกับการดูโทรทัศน 20,000 ชั่วโมง) ดังน้ันการใชเวลากับวิดีโอเกมส อีเมล 

อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ และการสงขอความ เปนตน จึงเปนชีวิตสวนใหญของพวกเขาไป 

สงผลใหนักเรียนในปจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศท่ีแตกตางจากคนรุนกอน

หนาน้ีอยางสิ้นเชิง เปนความแตกตางท่ีนักวิชาการทางการศึกษาเองสวนใหญก็ไมไดคาดคิดหรือ

คาดการณได  

บางคนเรียกขานนักเรียนเหลานั้นวา N-[for Net]-gen หรือบางคนเรียก D-[for digital]-

gen แต Prensky เห็นวาควรเรียกเปนชาวพ้ืนเมืองดิจิตอล (digital natives) เพราะพวกเขาเปน

นักพูดพ้ืนเมือง (native speaker) ในภาษาดิจิตอลของคอมพิวเตอร วิดีโอเกมส และอินเทอรเน็ต 

ซึ่งก็ทําใหพวกรุนท่ีไมไดเกิดในยุคดิจิตอล แตก็ตองถูกทําใหหลงใหลและตองนําเอาเทคโนโลยี

ใหมๆ เหลาน้ันมาใชดวย เรียกวาเปนชาวอพยพดิจิตอล (digital immigrants) เปนชาวอพยพท่ี

เหมือนกับนักอพยพเรื่องอ่ืนๆ ท่ีบางคนก็เกงกวาบางคน แตก็ยังขัดเขินกับสภาพแวดลอมใหม ตอง

ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม แตก็ยังคงลักษณะแบบเดิมใหเห็นอยู โดยเฉพาะสําเนียง

ความเปนชาวอพยพดิจิตอล (digital immigrant accent) ท่ีสังเกตเห็นไดจากหลายๆ กรณี เชน 

ชอบใชตํารามากกวาใชอินเตอรเน็ตเพ่ือคนขอมูล ใหเลขานุการพิมพอีเมล ตรวจทานเอกสารท่ี

พิมพแทนการตรวจทานจากจอคอมพิวเตอร ขอรองใหคนอ่ืนชวยสืบคนเว็บไซดท่ีสนใจให หรือ

ขอรองใหแกไขเม่ือมีปญหาในการใชคอมพิวเตอร เปนตน  ซ่ึงเร่ืองดังกลาวไมถือเปนเรื่องสนุก แต

เปนเรื่องท่ีตองจริงจัง เพราะปญหาใหญสุดในยุคปจจุบัน คือ ครูผูสอนท่ีเปนชาวอพยพดิจิตอล

ยังคงใชภาษาที่ลาสมัย เปนภาษายุคกอนดิจิตอล (pre-digital age) แตมีหนาท่ีตองใชความ

พยายามเพ่ือสอนประชากรปจจุบันชาวพ้ืนเมืองดิจิตอลท่ีพวกเขาพูดภาษาดิจิตอลกันหมดแลว  

ดังน้ันปรากฏการณทางการศึกษาในปจจุบันท่ีสําคัญ คือ ความแตกตางกันอยางมาก

ระหวางผูสอนและผูเ รียน ดังทัศนะของ Jukes and Dosaj (2006) ผู เขียนบทความ 

“Understanding Digital Children: Teaching & Learning in the New Digital 

Landscape” เพ่ือการบรรยายใหกับกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร  ท่ีเห็นวา ผูเรียนท่ีถูกเรียกเปน

ชาวพ้ืนเมืองดิจิตอล (digital learners) มีความแตกตางโดยพื้นฐานจากครูผูสอนท่ีถูกเรียกวาเปน

ชาวอพยพดิจิตอล (digital immigrants) อันเปนประสบการณจากเทคโนโลยีดิจิตอลท่ีมีผลตอ

สมองและจิตใจของผูเรียน ในกรณีตัวอยางของประเด็นตางๆ ดังน้ี เชน (1) ชาวพ้ืนเมืองดิจิตอล



ชอบท่ีจะไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลายโดยเร็ว ในขณะท่ีครูจํานวนมากชอบไดรับขอมูล

จากแหลงขอมูลท่ีมีจํากัด ท่ีถูกปดกั้น และอยางคอยเปนคอยไป (2) ชาวพ้ืนเมืองดิจิตอลชอบท่ีจะ

ทํางานหลายดานคูขนานกันไป ในลักษณะเปนพหุภารกิจ (multi tasks) ในขณะท่ีครูจํานวนมาก

ชอบที่จะทํางานดานเดียว เปนภารกิจเดี่ยวหรือภารกิจจํากัด (single/limited tasks)  (3) ชาว

พ้ืนเมืองดิจิตอลชอบใหมีภาพ เสียง และวิดีโอมากอนตํารา ขณะท่ีครูจํานวนมากชอบเสนอตํารา

กอนภาพ เสียง และวิดีโอ (4) ชาวพ้ืนเมืองดิจิตอลชอบเขาถึงสารสนเทศท่ีเปนมัลติมีเดีย มี

ปฏิสัมพันธ และเชื่อมโยงหลายมิติ ในขณะท่ีครูจํานวนมากชอบขอมูลแหลงเด่ียว อยางเปนตรรกะ 

(logic) และตามลําดับขั้นตอน (sequence)  (5) ชาวพ้ืนเมืองดิจิตอลชอบเคลื่อนยายไปมาระหวาง

สถานท่ีเรียนกับสถานท่ีใดๆ ท่ีสามารถพบปะกันได โดยใชเคร่ืองมือดิจิตอลเปนเครือขาย เชน chat 

rooms, blogs, wikis, podcasts, และ email รวมท้ังการเรียนรูออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธ

ชวงเวลาเดียวกัน (synchronous) หรือตางชวงเวลากัน (asynchronous) ในขณะท่ีครูจํานวนมาก

ชอบท่ีจะจัดการเรียนการสอนในหองเรียนมากกวา   (6) ครูจํานวนมากชอบใหนักเรียนทํางาน

กันเอง มากกวาท่ีจะเปนเครือขายหรือมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน (7) ชาวพ้ืนเมืองดิจิตอลชอบเรียนรู

แบบแสวงหาอยางต่ืนตัว (just-in-time) ในขณะท่ีครูสวนมากชอบการสอนเน้ือหาเพ่ือการสอบ 

(just-in-case) (8) ชาวพ้ืนเมืองดิจิตอลชอบการมีเพ่ือน การบริการ การตอบสนองตอคําถาม การ

ใหเกียรติ การใหรางวัล ขณะท่ีครูจํานวนมาก ยังไมนิยมการใหเกียรติหรือใหรางวัล แตชอบการใช

อํานาจและการบังคับ และ (9) ชาวพ้ืนเมืองดิจิตอลชอบการเรียนรูสิ่งท่ีเกี่ยวของกับชีวิตจริง สิ่งท่ี

เปนประโยชน และสนุก ในขณะที่ครูจํานวนมากชอบสอนตามท่ีหลักสูตรกําหนดและเพ่ือการ

ทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) 

ปรากฏการณดังกลาว สงผลใหนักเรียนในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะท่ีคาดหวังท่ีตองการ

ผูสอนท่ีจะตองเรียนรูทําความเขาใจ และปรับตัว ดังน้ี เชน 1) เปนนักรวมมือ (collaborator) จาก

เครือขายกระจายความรู ความคิด ทักษะ และการเรียนรูใหมๆ  2) เปนนักเรียนรูอยางอิสระ (free 

agent) ยืดหยุนเพ่ือเรียนรูตลอดชีวิต 3) เปนนักวิเคราะหท่ีฉลาด (wise analyzer) ตรวจสอบได

อยางลึกซึ้ง 4) เปนนักสังเคราะหท่ีสรางสรรค (creative synthesizer) สามารถทําความเขาใจ

แนวคิดและความคิดท่ีซับซอน ซ่ึงลักษณะดังกลาวตองการรูปแบบการเรียนรูแบบใหม เชน (1) ให

สนุกกับการเรียนเก่ียวของกับตัวเขาและโลกของพวกเขาใหมากขึ้น (2) ใหกระฉับกระเฉงวองไว 

เพ่ือรับสารสนเทศไดรวดเร็ว (3) ลดขั้นตอน ลดลําดับ เชื่อมโยงหลายมิติ และตรงตามความ

ตองการ (4) ลดตํารา แตเพ่ิมภาพ เสียง และวิดีโอใหมากขึ้นตามโอกาส (5) จัดโอกาสการทํางาน



หลายดาน การสรางเครือขาย และการมีปฏิสัมพันธ (6) ใชสิ่งท่ีรูจากสมองและจิตใจของพวกเขา

มาทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  

ความตองการนวัตกรรมสําหรับการศึกษาศตวรรษที่ 21  

ปรากฏการณจากการเกิดข้ึนอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอลในชวงทายศตวรรษท่ี 20 

ท่ีสงผลใหนักเรียนในปจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศท่ีแตกตางจากคนรุนกอน

หนาน้ีอยางสิ้นเชิง ในขณะท่ีครูผูสอนยังคงใชภาษาท่ีลาสมัย เปนภาษายุคกอนดิจิตอล แตยังตองมี

หนาท่ีตองสอนนักเรียนในปจจุบันท่ีพวกเขาพูดภาษาดิจิตอลกันหมดแลวน้ัน ไดกอใหเกิดปญหา

ความแตกตางกันอยางมากระหวางผูสอนและผูเรียน เปนความแตกตางท่ีผูสอนท่ีจะตองเรียนรู ทํา

ความเขาใจ และปรับตัว ซึ่ง Credaro (2006) ผูทําวิจัยเรื่อง “Managing Systemic Change in 

a Technology-Based Education System: A Malaysian Case Study”  ใหทัศนะวา สถาบัน

ทางการศึกษาเปนเชนองคกรอ่ืนๆ ท่ีตองการการตรวจสอบอยางตอเน่ือง เพ่ือหาขอท่ีควรตอง

ปรับปรุงแกไข แตอยางไรก็ตาม การปฏิรูปทางการศึกษามักปฏิบัติกันไดไมดีนัก เกิดการสูญเสีย

อยางมากมายในงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ จึงตองการการเปลี่ยนแปลง ตองการการ

นําเอานวัตกรรมมาใช ท่ีมีเปาหมายสุดทายเพ่ือปรับปรุงผลลัพธ (outcomes) ผานกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ สอดคลองกับทัศนะของ Sahu (2013) ผูเขียนบทความ “Why 

Education Needs Innovation?” ท่ีเห็นวา การศึกษาตองการนวัตกรรม เพราะปญหาทุกปญหา

ท่ีเกิดขึ้นตางตองการหนทางในการแกไข จึงถึงเวลาท่ีจะตองคนหาสิ่งใหมๆ ท่ีเปนประโยชนตอ

การศึกษา ครูจึงจะตองเปนครูท่ีมีทักษะท่ีดีและเปนครูมืออาชีพท่ีดีดวย (well skilled and well 

professional teachers) ครูจะตองเขาใจในปญหาและความตองการของผูเรียน แลวแสวงหา

วิธีการท่ีจะทําใหเกิดการเรียนรูท่ีมีประสิทธิผล ดังน้ันเมื่อเผชิญปญหาใดๆ ในหองเรียน ครูจะตอง

เกิดแรงจูงใจเพ่ือคนหานวัตกรรม การสอนในหองเรียนแตละวันน้ัน ครูตองใชประสบการณในเร่ือง

ตางๆ อยางหลากหลาย แตก็มักพบปญหาวาไดรับการตอบสนองจากนักเรียนนอยมาก อะไรท่ีเปน

สาเหตุของผลลัพธท่ีเปนเชนน้ัน แมจะมีการใชความพยายามอยางมากของครู เปนไปไดหรือไมวา

สาเหตุน้ันครูจะตองคํานึงถึงการแกปญหาเชิงนวัตกรรม (innovative solutions) ดังกรณีการ

สอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง (second language) มี

คําถามวา วิธีการสอนของครูท่ีใชกับนักเรียนกลุมน้ีเปนวิธีการสําหรับการเรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาท่ีสองหรือไม หรือเปนวิธีการสอนแบบดั้งเดิม (traditional way) ท่ีมีแตครูเทาน้ันท่ีเปน

ผูสอนตามแผนการสอน ซึ่งเพียงเทาน้ันนาจะไมเพียงพอ ครูจะตองเขาใจในปญหาและความ

ตองการของผูเรยีนแลวใชวิธีการสอนใหมๆ ครูจะตองใหการเรียนรูเปนเรื่องสนุก (make learning 



a fun) ดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย โดยครูจะตองแสวงหาวิธีการสอนหรือยุทธศาสตรการสอน

ใหมๆ เหลาน้ัน 

จากทัศนะของ Credaro และ Sabu ดังกลาว ผูเขียนสนใจในแนวคิดวาการศึกษาใน

ปจจุบันตองการการเปลี่ยนแปลง ตองการการนําเอานวัตกรรมมาใช ท่ีมีเปาหมายสุดทายเพ่ือ

ปรับปรุงผลลัพธผานกระบวนการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติ และแนวคิดเก่ียวกับการแกปญหาเชิง

นวัตกรรมวาสาเหตุของปญหาอาจเน่ืองจากการติดหลมอยูในเทคนิควิธีการแบบเดิมๆ เปนปญหา

ท่ีตองการการแสวงหาเทคนิควิธีการใหมๆ มาแทนท่ี ดังน้ัน จึงขอนําเสนอผลการศึกษานานา

ทัศนะจากนักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติ และหนวยงานตางๆ ท่ีแหลงคนควาสวนใหญปรากฏใน

อินเทอรเน็ต มานําเสนอใหเห็นถึงแนวคิดใหมหรือกระบวนทัศนใหมสําหรับการศึกษาศตวรรษท่ี 

21 ในมิติตางๆ โดยไมเจาะจงวาสําหรับการศึกษาไทยหรือการศึกษาในท่ีใดๆ ขอนําเสนออยางเปน

กลางๆ เพ่ือใหผูอานไดนําไปขบคิดดวยตนเองวา ปรากฏการณทางการศึกษาไทยในปจจุบันเปน

เชนไร ตองการนวัตกรรมสําหรับการศึกษาศตวรรษท่ี 21 หรือไมและอยางไร ดังตอไปน้ี 

1) ความตองการศาสตรการสอนสําหรับศตวรรษที่ 21 ดังทัศนะของ Churches (2008) 

ท่ีเสนอแนวคิดไวในบทความ “21st Century Pedagogy” วา การสอนในศตวรรษท่ี 21 จะมี

รูปแบบท่ีแตกตางจากอดีต โดยจะตองมุงใหนักเรียนสรางสรรคความรู (create knowledge) จาก

กระบวนการไดรับความรู (knowledge acquisition) การลงลึกในความรู (knowledge 

deepening) และการสรางสรรคความรู (knowledge creation) ดังน้ัน ศาสตรการสอนจึง

จะตองมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางสรรคความรูจากกระบวนการเรียนรูดวยการกระทํา (learning by 

doing) จากงานหรือจากกิจกรรมในบริบทหรือปญหาในโลกท่ีเปนจริง (real world problem) 

โดยกระบวนการเรียนรูดังกลาว จะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิด (thinking skills) จากทักษะ

ข้ันตํ่าไปสูทักษะขั้นสูงกวา ตามการจําแนกลําดับขั้นการเรียนรูของ Bloom (Bloom’s 

taxonomy) คือจากทักษะการคิดในระดับความจํา (remembering) ความเขาใจ 

(understanding) และการประยุกตใช (applying) ท่ีเปนจุดเนนของการเรียนรูในยุคอุตสาหกรรม 

ไปสูทักษะการคิดในระดับการวิเคราะห (analyzing) การประเมินคา (evaluating) และการ

สรางสรรค (creating) อันเปนจุดเนนของทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

2) ความตองการหลักสูตรสําหรับศตวรรษที่ 21  เปลี่ยนจากหลักสูตรรูปแบบโรงงาน 

(factory model) ท่ีเกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งมุงผลิตคนเขาสูโรงงานตามทัศนะ

พฤติกรรมนิยมของ Skinner (Skinner’s behaviorism) ยึดตํารา ยึดครู ยึดกระดาษดินสอเปน



สําคัญ เปลี่ยนเปนหลักสูตรรูปแบบยึดโครงงานเปนฐาน (project-based curriculum) ยึดการ

ขับเคลื่อนดวยการวิจัย (research driven) เปนหลักสูตรเพ่ือชีวิต เชื่อมโยงชุมชนกับประเทศ กับ

ชาติ และกับนานาชาติ พัฒนาทักษะการคิดข้ันสูง พหุปญญา การอานออกเขียนไดเชิงพหุ 

เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย การเรียนรูปญหาจากโลกท่ีเปนจริง จากประเด็นเก่ียวกับความเปน

มนุษย (humanity) และประเด็นเก่ียวกับสภาพแวดลอม (environment)  ซึ่งตามทัศนะของ 

The Victorian Council of School Organizations Inc (VICCSO) (2012) ซึ่งเปนองคกรอิสระ

ท่ีใหการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ไดกลาวถึง

หลักสูตรในศตวรรษท่ี 21 วาจะตองเนนความมีคุณภาพตอการเรียนรูของนักเรียนทุกคน และควร

มีลักษณะสําคัญ 7 ประการดังน้ี (1) มีเน้ือหาลึก  กวาง สมดุล และเปนเกลียวตอเน่ืองกันต้ังแต

ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (2) มีความครอบคลุม (inclusive) ท้ัง

ทฤษฎี การปฏิบัต ิและการแกปญหาในโลกท่ีเปนจริง ท้ังความรูเชิงวิทยาศาสตรในเชิงลึกกับการ

ปฏิบัติหรือทักษะพิเศษ ท้ังการสอนแบบชี้นํากับการใหอิสระในการสืบคน ท้ังการศึกษาสามัญกับ

การศึกษาอาชีพ ท้ังการเรียนรูเชิงเทคนิคและการประยุกต (3) ทําใหเกิดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ลักษณะสวนบุคคลใหกับนักเรียนได สามารถตอบสนองความตองการ ความใฝฝน อัจฉริยะภาพ 

ความสนใจ และสิทธิของผูเรียนไดทุกคน โดยอาศัยหลักการ 4 ประการ คือ (ก) การสรางสรรค

รวมและควบคุมรวม นักเรียนสามารถนําตนเอง จัดการตนเอง และมีสวนรวม (ข) เปนการเรียนรู

ลึกและใหมีพลังมากข้ึน (deeper and more powerful learning) (ค) เปนการเรียนรูท้ังชีวิต 

(whole life learning) และ (ง) เปนการวางแผนเชิงอนาคตสวนบุคคล (personal futures 

planning) (4) เปนสวนหน่ึงของกรอบงานเพ่ือการศึกษาศตวรรษท่ี 21 ท่ีผสมผสานกันของเน้ือหา 

ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู ท่ีมีคานิยม หลักการ และจุดหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและ

ชัดเจน (5) เสริมพลังอํานาจและมุงอนาคต สงเสริมครู นักเรียน และคนอื่นๆ มีการพูดคุยกันเปน

ประจําเก่ียวกับสิ่งทาทายท่ีโรงเรียน ชุมชน หรือประเทศเผชิญ มีการวิจัย มีการวางแผน และมีการ

ปฏิบัติเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสวนบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในระดับทองถ่ิน ประเทศ 

และโลก (6) เรียนรูภาษากระแสหลัก ในทุกสาระการเรียนรู สําหรับนักเรียนทุกคน และในทุก

โรงเรียน และ (7) บูรณาการความเปนทองถ่ิน ประเทศ และโลก นอกจากน้ัน จากทัศนะใน The 

Choices Program (n.d.) เห็นวาควรเปนหลักสูตรท่ีสงเสริมทักษะเพ่ือศตวรรษท่ี 21 ท่ีใชวิธีการ

ยึดปญหาเปนฐาน สรางประเด็นสากลท่ีซับซอน ท่ีสามารถเขาถึงและมีความหมายตอนักเรียนท่ีมี

ความสามารถ และมีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ดังน้ี คือ (1) การคิดเชิงวิพากษ (critical 

thinking) (2) การสรางสรรคและนวัตกรรม (creative and innovation) (3) ความรวมมือ 



(collaboration) (4) ความรูพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและสื่อ และ (5) ความตระหนักตอโลก 

(global awareness)  

3) ความตองการผู เ รียนสําหรับศตวรรษที่  21  ในเว็บไซต 21st Century 

Schools.com (2008) ไดกลาววา ภาพในการมองผูเรียน (learner) สําหรับศตวรรษท่ี 21 จะ

เปลี่ยนไป จากการมองบุคคลในวัยเยาวท่ีตองเดินทางไปโรงเรียน ใชเวลาเรียนกับรายวิชา เพ่ือรับ

เกรด และสําเร็จการศึกษา เปนการมองผูเรียนในบริบทใหม คือ (1) กระตุนปลุกเราใหผูเรียนเปน

บุคคลเจาความคิดเจาปญญา (resourceful) ท่ียังคงมีการเรียนรูแมหลังเลิกเรียนในแตละวัน หรือ

แมพนจากวัยเรียนไปแลว (2) ใหความสําคัญกับความสนใจและชวยใหเรียนรูเตรียมตัวสูโลกท่ีเปน

จริง (3) กระตุนความอยากรูอยากเห็นเพ่ือเปนพ้ืนฐานการเรียนรูตลอดชีวิต และ (4) ใชหลักความ

ยืดหยุนในวิธีการสอน ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาแบบองครวม (whole child) ใหเปนคนเต็ม

คน (whole person) เนนพัฒนาทักษะเพ่ือความอยูรอด 7 ประการตามทัศนะของ Tony 

Wagner ท่ีเขียนในหนังสือ The Global Achievement Gap: Why Even Our Best Schools 

Don't Teach the New Survival Skills Our Children Need--and What We Can Do 

About It คือ (1) ทักษะการคิดสรางสรรคและการแกปญหา (2) ทักษะการทํางานรวมกันผาน

เครือขายและการนําผูอื่นโดยอิทธิพล ไมใชการบังคับ (3) ทักษะความคลองแคลวและสามารถ

ปรับตัว (4) ทักษะการริเริม่ และการเปนผูประกอบการ กลาคิดกลาทํา (5) ทักษะการสื่อสารโดย

การพูดและการเขียนท่ีมีประสิทธิผล (6) ทักษะการเขาถึงและการวิเคราะหสารสนเทศ และ (7) 

ทักษะความเปนผูอยากรูอยากเห็นและมีจินตนาการ 

4) ความตองการทักษะการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21  เพ่ือเตรียมผูเรียนสูสังคมใน

อนาคตท่ีซับซอน ดังทัศนะของ Wagner (2010) ท่ีกลาวถึงขางบนท่ีใหความสําคัญกับทักษะตางๆ 

ดังน้ี เชน (1) ทักษะการคิดสรางสรรคและการแกปญหา (2) ทักษะการทํางานรวมกันผาน

เครือขายและการนําผูอื่นโดยไมใชอํานาจ (3) ทักษะความคลองแคลวและสามารถปรับตัว (3) 

ทักษะการริเริ่มและการเปนผูประกอบการ กลาคิดกลาทํา (4) ทักษะการสื่อสารโดยการพูดและ

การเขียนท่ีมีประสิทธิผล (5) ทักษะการเขาถึงและการวิเคราะหสารสนเทศ (6) ทักษะความเปนผู

อยากรูอยากเห็นและมีจินตนาการ หรือดังทัศนะของ Conley (2010) ศาสตราจารยประจํา 

Center for Educational Policy Research Department, University of Oregon ท่ีให

ความสําคัญกับยุทธศาสตรทางปญญา (key cognitive strategies) ท่ีจะชวยใหนักเรียนนําเอาสิ่ง

ท่ีรูหรือสิ่งท่ีกําลังเรียนรูไปใชหลายแนวทาง พอๆ กับท่ีจะนําไปพัฒนาความสามารถในการบริหาร



ตนเอง มีดังน้ี คือ (1) เปดกวางทางปญญาในวิชาท่ีเรียนอยู (2) ยอมรับอยางมีหลักฐานสนับสนุน 

(3) วิเคราะหเพ่ือตัดสินใจอยางเชื่อถือได  (4) ยึดความเปนเหตุผล โตแยง และพิสูจน  (5) แปล

ความและเปรียบเทียบความเห็นตาง (6) รูวิธีแสวงหาคําตอบท่ีถูกตอง  (7) หาทางเลือกหลายๆ 

ทางเพ่ือแกปญหา หรือดังทัศนะของ Costa and Kallick (2008) ผูเขียนบทความ “21st 

Century Learning: Preparing Students For Complex Futures” ท่ีใหความสําคัญกับ

ประเด็นทางอารมณ (disposition) คือ (1) ความตอเน่ืองทนนาน (2) แสวงหาดวยความต่ืนตาต่ืน

ใจ (3) มุงม่ันเพ่ือความถูกตอง  ความแมนยํา และความชํานาญ (4) สื่อสารดวยความชัดเจน (5) 

ความอยากรูอยากเห็น ชอบสืบสวน ชอบต้ังคําถามและประเด็นปญหา (6) คิดทางบวกและคิด

ในทางที่ดี 

5) ความตองการครูสําหรับศตวรรษที่ 21  ภาพของครูสําหรับศตวรรษท่ี 21 เปลี่ยนไป 

เปลี่ยนจากบทบาทพ้ืนฐานการเปนผูถายทอดหรือผูแจกจายสารสนเทศ (dispenser) เปนนัก

ประพันธหรือผูออกแบบการเรียนรูใหกับนักเรียน  ชวยใหนักเรียนไดเปลี่ยนสารสนเทศเปนความรู 

เปลี่ยนความรูเปนภูมิปญญา เนนการกอใหเกิดความรู (knowledge generation) โดยสราง

วัฒนธรรมการสืบคน (culture of inquiry) ท้ังน้ีดังกลาวในตอนตนวา ครูเกือบท้ังหมดในปจจุบัน

ถือเปนชาวอพยพดิจิตอล มีคุณลักษณะแตกตางจากนักเรียนท่ีเปนชาวพ้ืนเมืองดิจิตอล แทบจะ

เปนตรงกันขามกันในหลายๆ ประเด็น แตไมวาจะเปนเชนไร ครูชาวอพยพดิจิตอลเหลาน้ันก็ยังคง

ตองทําหนาท่ีเปนครูศตวรรษท่ี 21 ตอไป ซึ่งควรเปนครูท่ีจะตองปรับตัวใหสอดคลองกับโลกของ

ผูเรียน ใหมีความเปน “ดิจิตอล” ใหมากข้ึน แมวาจะขัดเขินหรือไมคลองตัวเหมือนชาวพ้ืนเมือง

ดิจิตอลจริงๆ ก็ตาม ท้ังน้ีไมไดหมายถึงเฉพาะการพัฒนาทักษะเพ่ือใชเทคโนโลยีดิจิตอลใหเปน

เทาน้ัน แตจะตองเปลี่ยนยุทธศาสตรการสอนในมิติตางๆ ดวย เพราะยุทธศาสตรท่ีเคยใชกอนหนา

น้ันเปนแบบด้ังเดิม ท่ียังไมมีคําวาดิจิตอลมาบูรณาการ (วิโรจน สารรัตนะ, 2556) นอกจากนั้น ครู

จะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญดังน้ีดวย คือ (1) มีความสามารถปรับตัว (adapting) (2) มีวิสัยทัศน

ถึงความตองการของนักเรียน (being visionary) (3) ทํางานแบบรวมมือ (collaborating) (4) 

กลาคิดกลาทํา (taking risks)  (5) เรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) (6) เปนนักสื่อสาร 

(communicator) (7) เปนตนแบบทางพฤติกรรม (modeling behavior) (8) เปนผูนํา (leading) 

และควรมีบทบาทดังนี้ (1) เปนผูอํานวยความสะดวก (facilitator) (2) เปนผูแนะแนวทาง (guide) 

ชวยใหนักเรียนสามารถสรางสิ่งท่ีมีความหมายของตนเอง (3) เปนผูเรียนรูรวมหรือผูศึกษาคนควา

รวม (co-learner/co-investigator) กลาศึกษาสิ่งท่ีตนเองไมถนัด ใหความรวมมือกับครูคนอ่ืน 

(World Press, 2011) 



6) ความตองการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพสําหรับศตวรรษที่ 21 พิจารณาจากทัศนะ

ของ Gorman (2012) ท่ีแสดงไวในบทความ “21st Century Educational Technology and 

Learning” วาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ (professional learning community) ไมไดเปน

เรื่องใหม แตเปนพัฒนาการตอเน่ืองมาจากศตวรรษท่ี 20 แตมีลักษณะแตกตางกัน โดยชุมชนการ

เรียนรูทางวิชาชีพสําหรับศตวรรษท่ี 21 นั้น มีสวนท่ีเปนดิจิตอลหรือเทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ิมเติมเขา

ไป อันเน่ืองจากการเกิดข้ึนของอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม เปนชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพท่ีภาพของหองเรียนท่ีมีฝาผนังสี่ดานหายไป กลายเปนภาพหองเรียนแหงโลกใหมขึ้นมา

แทน เปนสภาพแวดลอมการเรียนรูใหม (new learning environment) ท่ีครูและนักเรียนได

ขยายเครือขายเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพท่ีมีพลังขยายกวางออกจากหองเรียนและโรงเรียน 

สูเมือง รัฐ ประเทศ และโลก ซึ่งสําหรับครู ถือเปนสิ่งหลีกเลี่ยงไมได ท่ีจะตองมีการแลกเปลี่ยน

เรียนรูในเรื่องหลักสูตร ยุทธศาสตรการสอน และการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผลซึ่งกันและกัน 

เพ่ือใหชุมชนโรงเรียนบรรลุผลตามเปาหมายรวมดังกลาว ซึ่งการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทาง

วิชาชีพมีประโยชนตอครูดังน้ี เชน (1) ชวยสรางความรูทางวิชาชีพท่ีจะชวยใหครูสามารถพัฒนา

งานของตนใหมีความหมาย นําไปสูความสําเร็จของนักเรียน (2) ชุมชนการเรียนรูเปดตลอด 24 

ชั่วโมงตอวัน เปด 7 วันตอสัปดาห ท่ีทุกคนสามารถเขาถึงไดทุกท่ีทุกเวลา (3) ชุมชนการเรียนรู

ชวยดึงครูออกจากความโดดเด่ียวในหองเรียนสี่เหลี่ยมสูแหลงขอมูล แหลงสะทอนผล และขอมูล

ปอนกลับท่ีดีๆ  (4) ขอมูล เคร่ืองมือ วิธีการ และการวิจัยใหมๆ สามารถทําไดอยางตอเนื่อง 

ภายในเวลาไมนาน ในการสรางสรรค การผลิต หรือการเผยแพร (5) เปนวิถีทางสูรูปแบบการ

เรียนรูตลอดชีวิต  

7) ความตองการสถานศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21  ภาพของโรงเรียนสําหรับศตวรรษท่ี 

21 จะเปลี่ยนไป จากภาพการเปนสิ่งกอสราง (buildings) กลายเปนภาพศูนยรวมประสาท 

(nerve centers) ท่ีเชือ่มโยงครู นักเรียน และชุมชนเขากับขุมทรัพยขององคความรูท่ีมีอยูในโลก

ดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรท่ีหลากหลาย เปนสถานศึกษาท่ีคํานึงถึงหลักการ ดังน้ี คือ (1) สราง

ความเขาใจในทักษะและผลลัพธเพ่ือศตวรรษท่ี 21 โดยโรงเรียนจะตองกําหนดไวเปนพ้ืนฐานใหนัก

การศึกษา ครู และผูปกครองไดรับรูและมีประสบการณ ถึงเหตุผลความจําเปน (why) สิ่งท่ี

คาดหวังใหเกิดข้ึนกับนักเรียน (what) ครูเองจะตองสามารถสรางทางเลือกวาจะสอนพวกเขา

อยางไร (how) และทราบไดวานักเรียนบรรลุผลแลวหรือไม โดยจะตองคิดกันเสียใหมวา “จะสอน

อะไร” มากอน “จะสอนอยางไร” (2) ใชหลักสูตรอยางประยุกตและสอดคลอง โดยพิจารณาวา 

การที่จะบรรลุผลน้ัน ควรทราบกอนวาผูคนเขาเรียนรูกันอยางไร แลวนํามาปรับใชใหสอดคลองกับ



ผูเรียนยุคใหมท่ีจะผูกพันกับการเรียนรูท่ียึดโครงงานและปญหาเปนฐานในบริบทท่ีเปนจริง รวมท้ัง

ใชหลักสหวิทยาการ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ซ่ึงหลักสูตรควรสงเสริมตอ

การพัฒนาผูเรียน เพ่ือใชชีวิตท้ังในปจจุบันและอนาคต ท่ีจะเผชิญกับพลัง Web 2.0 และการใช

เทคโนโลยีอยางเขมขน (3) ใชรูปแบบการประเมินผลท่ีมีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจน มี

ความโปรงใส (transparency) นักเรียนมีสวนเก่ียวของในทุกข้ันตอน ต้ังแตการกําหนดเกณฑการ

ประเมินเปนตนไป จะทําใหมีความเขาใจวาพวกเขาถูกคาดหวังใหทําอะไร อยางไร  ทําไม และได

ประโยชนอะไร  โดยถือวาเปนการศึกษาของพวกเขา เปนการเรียนรูของพวกเขา และเปนอนาคต

ของพวกเขา พวกเขาจึงจะตองเก่ียวของดวย (this is their education, their learning and 

their future – they must be involved in it) มีการประเมินผลท้ังดวยตนเองและจากเพ่ือน 

(self & peer assessment) มีการใหขอมูลยอนกลับท่ีเหมาะสมกับเวลา (4) สรางวัฒนธรรมเชิง

นวัตกรรมและสรางสรรค  เพ่ือใหมีอิทธิพลท้ังตอการเรียนรูของนักเรียนและสภาพแวดลอมของ

โรงเรียน เพ่ือสนับสนุนและจูงใจสรางนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรูของนักเรียน การสรางสรรคหรือคิด

ประดิษฐสิ่งใหมๆ เพ่ือใหนักเรียนสามารถนําไปใชแกปญหา รวมท้ังสรางสภาพแวดลอมการเรียนรู

ท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี 21 อยางตอเน่ือง (5) สรางความผูกพันทาง

อารมณและสังคมกับนักเรียน ปจจัยท้ังสองนี้มีผลตอความผูกพันของนักเรียนที่มีตอโรงเรียน ตอ

ผูบริหาร ตอครู และตอเพ่ือน ซ่ึงหากขาดหายไปอาจเปนสาเหตุตอการแสดงพฤติกรรมท่ีไมดีหรือ

มีผลตอการเรียนรู นักเรียนแตละคนตองการคนดูแลเอาใจใส ใหคําแนะนําปรึกษาหารือ สราง

ความคุนเคยกับสภาพแวดลอมทางสังคมในโรงเรียน ดังน้ัน นักเรียนแตละคนควรมีผูใหญอยาง

นอยหน่ึงคนที่คอยดูแลพูดคุยเกี่ยวกับชีวิต การเรียนรู สภาพสังคมในโรงเรียน รวมทั้งเปนแหลง

ความคิดความเห็นใหกับนักเรียน และ (6) สรางโอกาสการเขาถึงเทคโนโลยีไดทุกหนทุกแหง ซึ่ง

บางโรงเรียนไดจัดใหนักเรียนมีคอมพิวเตอรโนตบุก (notebook computer) คนละอันใชท้ังใน

โรงเรียนและนอกโรงเรียน เพ่ือใหมีผลตอการเรียนรู ตอการคิด ตอการสรางสรรค การวิจัย การ

พิมพ การสื่อสาร หรือกลาวสั้นๆ เพ่ือใหบรรลุทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 (Apple Classrooms of 

Tomorrow - Today, 2008) 

8) ความตองการผูบริหารสถานศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ท่ีจะตองทํางานเพ่ือใหมี

ความม่ันใจไดวาตนเองไดทําหนาท่ีเปนเชนผูนํา (as leader) เพ่ือการเรียนรูของนักเรียน 

(student learning) เพราะการเรียนรูจะเกิดข้ึนไมไดหากขาดการใชภาวะผูนํา (leadership)  

โดยภาวะผูนําสถานศึกษา (school leadership) ท่ีหมายถึงแตละบุคคลตองมีความเขาใจใน

เน้ือหาเชิงวิชาการ การประเมินผล และเทคนิคการสอน มีการทํางานเพ่ือเสริมสรางทักษะรวมกับ



ครู การรวบรวม วิเคราะห และการใชขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ ผูนําถูกคาดหวังใหทํางาน

รวมกับครู นักเรียน ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และหนวยงานตางๆ เพ่ือใหมีความม่ันใจไดวา

ความตองการในการเรียนรูของนักเรียนทุกคนไดรับการตอบสนอง  ซึ่งหมายความวาสมาชิกใน

โรงเรียนจะตองมีภาวะผูนําน้ีกันทุกคน ไมหมายถึงเฉพาะตัวผูบริหารสถานศึกษาเทาน้ัน ตองมีการ

สรางวัฒนธรรมภาวะผูนํารวม (shared leadership) เพ่ือใหแนวคิดเกี่ยวกับภาวะผูนํามาจาก

สมาชิกทุกคนรวมกัน แตก็มิไดหมายความวา ผูบริหารสถานศึกษาจะปลีกตัวจากความรับผิดชอบ

น้ีออกไป แตกลับจะตองสนับสนุนใหมีความรับผิดชอบรวม (shared responsibility) ในการระบุ

ปญหา การสรางทางเลือก และการนําไปปฏิบัติ  ผูนําจะตองใหการศึกษาและสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับผูตาม และเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ผูนําใน

ปจจุ บันและอนาคตจะตองพัฒนาทัศนค ติใหมๆ ให เ กิด ข้ึนดังน้ีดวย  คือ (1)  ทันสมัย 

(modernization) มองอนาคตอยางมีวิสัยทัศน (2) มีสัมพันธภาพ (relationships) สรางมิตรภาพ

ท่ีเขมแข็งและย่ังยืน (3) ปรับตัว (adaptability) ตอบสนองความไมแนนอนไดรวดเร็ว (4) มุงม่ัน 

(assertiveness) เขาใจความขัดแยง จัดการดวยสมอง (5) สรางแรงบันดาลใจ (inspiration) ไม

บังคับแตจูงใจ สรางแรงบันดาลใจ (6) ทะเยอทะยาน (aspiration) มุงสรางความสําเร็จ (7) 

โปรงใส (transparency)  สรางความไววางใจใหเกิดขึ้น (8) เปนพ่ีเลี้ยง (mentoring) มากกวา

เปนผูสอน (9) ซื่อสัตย จริงใจ (honesty) ไมโกหกหลอกลวง และ (10) มีพันธะรับผิดชอบ 

(accountability) คํานึงถึงคําม่ันสัญญา คํานึงถึงความสําเร็จหรือลมเหลว ปรับทิศทางหากไม

ถูกตองหรือไมบรรลุผล (Victor, n.d.) 

9) ความตองการหองเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 ดังทัศนะใน Educational Origami  

(n.d.) ท่ีกลาวถึงพ้ืนท่ีหองเรียนในศตวรรษท่ี 21 วาย่ิงพูดกันถึงเรื่องการเรียนการสอนศตวรรษท่ี 

21 เทาไรก็ยิ่งมองเห็นถึงความจําเปนในการเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนการสอนเทาน้ัน เพ่ือให

สะทอนถึงการเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศนใหมที่ไดรับรูเหลาน้ัน เพราะหองเรียนในศตวรรษท่ี 19 

ออกแบบมาเพ่ือรูปแบบการเรียนการสอนในสมัยนั้น ท่ีมีลักษณะสําคัญคือ (1) ครูเปนศูนยกลาง 

(2) สื่อสารจากคนเดียวไปหาคนจํานวนมาก (3) ขาดความยืดหยุน (4) ยากตอการสรางความ

รวมมือและการสื่อสาร (5) มีเทคโนโลยีท่ีจํากัด (6) คอนขางตายตัว ยากตอการปรับเพ่ือ

จุดมุงหมายอ่ืน (7) เนนรายคน มากกวาเนนการทํางานเปนกลุม ดังน้ันหองเรียนสําหรับศตวรรษท่ี 

21 ควรมีรูปรางหนาตาท่ีคํานึงลักษณะผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 เชน (1) มีความรูพ้ืนฐานและ

เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี (technology literate and adept) (2) มีความรูความชํานาญดานสื่อ 

(media savvy) (3) ยืดหยุนและมีพลวัต (flexible and dynamic) (4) หลายภารกิจ 



(multitasking)  (5) เปนนักสื่อสารและนักรวมมือ (communicators and collaborators) (6) 

เปนแบบปฏิสัมพันธและเครือขาย (interactive and networked) (7) รวดเร็ว (instant) (8) 

ริเร่ิมสรางสรรคและดัดแปลง (creative and adaptive) (9) นักเรียนเปนศูนยกลาง (10) เรียนรู

ตลอดชีวิต เรียนไดทุกท่ีทุกแหง (lifelong education, anywhere any time) (11) รูปแบบการ

เรียนรูท่ีหลากหลาย  (have multimodal learning styles) 

ดังน้ัน หองเรียนสําหรับสําหรับศตวรรษท่ี 21 ควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังน้ี (1) การ

เขาถึงเทคโนโลยีและสื่อตางๆ (access to technology and media) หองเรียนจะตองมี

เครือขายอินเทอรเน็ตท่ีมีคุณภาพสูง เพ่ือสนับสนุนสตรีมมีเดีย (media streams) การสื่อสาร

สวนตัว (เชน skype) การสื่อสารเปนกลุม (เชน video conferencing/access grid) เพ่ือให

นักเรียนสามารถ upload หรือ download งานหรือผลวิจัยท่ีสงเสริมตอหลักการเรียนรูแบบ

ความรวมมือไดทุกหนทุกแหง รวมท้ังมีอุปกรณอํานวยความสะดวกตอการผลิตสื่อ (media) ท่ีอาจ

เปนภาพ เสียง รูปภาพ หรือเอกสารตํารา (2) การออกแบบหองเรียน (classroom design) 

จะตองเอ้ือใหผูเรียนเปนนักสื่อสารและนักรวมมือ (communicators and collaborators) ให

สามารถทํางานเปนกลุมได อุปกรณตกแตงภายในหองและเทคโนโลยีตาง ๆ จะตองมีความยืดหยุน

ในการจัดวางใหมไดอยางงายและอยางรวดเร็ว เพ่ือการทํางานเด่ียว การทํางานเปนกลุม การ

นําเสนอรายงาน การอภิปราย การวางแผน การสื่อสาร และรูปแบบรวมมืออ่ืนๆ  (3) การมีพ้ืนท่ี

แสดง (display spaces) เชน ไวทบอรด (whiteboards: IWB) พินบอรด (pinboards) พ้ืนท่ี

ออนไลนเพ่ือการเรียนรูแบบรวมมือ การประชุมสัมมนา และอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองงายและไวตอการ

เชื่อมตอกับระบบสื่อ (media system)  

10) ความตองการสภาพแวดลอมการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 เปนสภาพแวดลอมท่ี

มีสภาพต่ืนตัวทางปญญา (intellectually active places) มีรูปแบบการเรียนรูท่ียึดนักเรียนเปน

ศูนยกลาง ดังนี้ (1) นักเรียนเปนผูต้ังคําถาม ต้ังประเด็น กําหนดปญหา โดยถือวาคําถามท่ีย่ิงใหญ 

(great questions) เปนคําถามท่ีมาจากตัวนักเรียน ไมถูกชี้นําหรือชี้น้ิวใหถามหรือบังคับตั้ง

ประเด็น (2) คําถามดีมีความหมายตอคําตอบ (questions are valued over answers) หากมี

คําถามดีๆ จะนําไปสูการเรียนรูท่ีดีๆ  (3) ความคิด (คําตอบ) มาจากหลากหลายแหลง ท้ังจากตัวครู

และจากแหลงอ่ืนๆ ดวย เชน จากชุมชน จากผูเชี่ยวชาญภายนอกหรือแมแตจากตัวนักเรียนเอง 

(4) ออกแบบใชวิธีการสอนท่ีหลากหลายเชน Inquiry-based learning, project-based 

learning, direct instruction, peer-to-peer learning, school-to-school, e-Learning, 



Mobile learning, the flipped classroom, and on and on—the possibilities are 

endless (5) เปลี่ยนสภาพจากหองเรียนท่ีไมมีความหมายเปนชุมชนการเรียนรูตามสภาพจริง  (6) 

เปนการเรียนรูแบบสวนบุคคล (personalized) ซึ่ งนักเรียนมีสวนรวมกับครูในการกําหนด

จุดมุงหมาย เน้ือหา วิธีการ และการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ซึ่งครูควรคํานึงถึงการใช

เกณฑท่ีหลากหลาย ไมประเมินเฉพาะผลลัพธ แตประเมินความสนใจ ความพรอมสําหรับเนื้อหา 

และอ่ืนๆ ดวย (7) เปนการประเมินผลท่ีตอเน่ือง ตามสภาพจริง โปรงใส และไมเปนการลงโทษ 

เปนการประเมินท่ีสามารถแยก “good students” จาก “good thinkers” ได  (8) เกณฑวัด

ความสําเร็จมีความสมดุลและโปรงใส ไมควรใหนักเรียนคาดเดากันวา “ความสําเร็จ” ท่ีคาดหวัง

คืออะไร และไมควรเนนแตเร่ือง “การมีสวนรวม” ในการประเมินผลลัพธ ทัศนคติ หรืออ่ืนๆ 

เทาน้ัน แตใหคํานึงถึงการประเมินสิ่งท่ีมีความหมายตอตัวนักเรียนเปนสําคัญ ไมใชมีความหมายตอ

ตัวครู หรือตอเพ่ือนครู หรือตอสิ่งท่ีผูเชี่ยวชาญเขียนไวในตํารา (9) สรางนิสัยการเรียนรูอยาง

ตอเน่ือง  (10) ใหโอกาสปฏิบัติ เพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจในเน้ือหา (Heick, 2012) 

11) ความตองการเปล่ียนแปลงทัศนะและการปฏิบัติจากกระบวนทัศน ด้ังเดิม 

(tradition paradigm) ไปสูกระบวนทัศนใหม (new paradigm) ดังขอเขียนในเว็บไซตของ 

21st Century Schools.com (2008) ที่ไดกลาวถึง กระบวนทัศนทางการศึกษาในปจจุบันวา 

สวนใหญเปนไปตามแนวของศตวรรษท่ี 20 การท่ีจะเปลี่ยนเปนกระบวนทัศนใหมสําหรับศตวรรษ

ท่ี 21 น้ัน นักการศึกษาหรือคนอ่ืนๆเห็นวา“ยังเปนไปไมได”อยางไรก็ตามแมวาการเปลี่ยน

กระบวนทัศนเปนเร่ืองไมงาย และแมในยามท่ีนึกภาพการศึกษายังเปนภาพอยางที่เคยเปนมา แต

เราคงตองมุงเปลี่ยนกระบวนทัศนเขาสูการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21  เปนการศึกษาท่ีมีความ

ยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เปนการศึกษาท่ีจะทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็ว เปนการเปลี่ยนแปลงที่จะมีปญหาและความเปนไปไดใหมๆ ท่ีนาตื่นเตนเกิดข้ึน เปนการ

เปลี่ยนแปลงจาก “ท่ีน่ี” (here) ไปสู “ท่ีน่ัน” (there) อันเปนผลสืบเน่ืองจากการปฏิวัติทาง

เทคโนโลยี (technological revolution) โดยมีขอมูลท่ีแสดงใหเห็นถึงกระบวนทัศนเกาท่ีตองการ

ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูกระบวนทัศนใหม ดังน้ี 

 

 

 



กระบวนทัศนเกาศตวรรษที่ 20 กระบวนทัศนใหมศตวรรษที่ 21 

 ยึดครูเปนศูนยกลาง  เรียนโดดเดี่ยวใน

หองเรียน หลักสูตรแบบแยกสวน ทองจํา 

 ตามสภาพแวดลอม เรียนรูชีวิตจริง หลักสูตร

ยึดโครงงานเปนฐาน คิดสรางสรรค 

 ยึดเวลาเปนฐาน (time-based)  ยึดผลลัพธเปนฐาน (outcome-based)  

 เนนทองจําขอเท็จจริงท่ีแปลกแยกจาก

ชีวิตจริง  

 เนนสิ่งท่ีนักเรียนรู สามารถทําไดและเปนได 

 เนนทักษะข้ันต่ําของ Bloom’s 

taxonomy  

 เนนทักษะข้ันสูงของ Bloom’s taxonomy  

 ใหความสําคัญกับตํารา   ใหความสําคัญกับการสืบคนวิจัย  

 รอรับการสอน (passive learning)  เรียนรูดวยตนเอง (active Learning) 

 โดดเดี่ยวลําพังในหองสี่เหลี่ยม   เปดโลกกวางกับเพ่ือนรวมชั้นและคนอื่น 

 ครูเปนศูนยกลางของความสนใจและ

สารสนเทศ 

 นักเรียนเปนศูนยกลาง ครูเปนผูอํานวยความ

สะดวกหรือเปนโคช  

 เสรีภาพทางการเรียนนอย   เสริภาพทางการเรียนสูง 

 ไมไววางใจกัน ไมมีการจูงใจนักเรียน  เชื่อใจกัน เรียนรูรวมกัน จูงใจสูง  

 หลักสูตรแยกสวน   หลักสูตรบูรณาการ หรือสหวิทยาการ  

 ใหความสําคัญกับเกรดเฉลี่ย  ใหความสําคัญกับสิ่งท่ีไดเรียนรู   

 คาดหวังตํ่า     คาดหวังนักเรียนประสบผลสําเร็จสูง  

 ครูเปนผูตัดสิน     ตนเอง เพ่ือน และคนอ่ืน เปนผูประเมิน 

 หลักสูตรและโรงเรียนไมเก่ียวของและไม

มีความหมายตอผูเรียน   

 หลักสูตรคํานึงถึงความสนใจ ประสบการณ 

ความสามารถพิเศษ และโลกท่ีเปนจริง  

 สิ่งพิมพเปนพาหนะพ้ืนฐานเพ่ือการเรียนรู

และการประเมินผล 

 การปฏิบัติ โครงงาน สื่อประเภทตางๆ ถูกใช

เพ่ือการเรียนรูและประเมินผล 

 ไมคํานึงถึงความหลากหลาย  คํานึงถึงความหลากหลายของนักเรียนไมมี

“one size fits all” หรือ “one style fits 

all” 

 เนน 3 R’s อาน เขียน และคิดเลข  เนนความรูพ้ืนฐานเชิงพหุ (multiple 

literacies: multicultural, media, 

information, emotional, ecological, 



financial and cyber literacies) 

 รูปแบบโรงงาน (factory model) 

ตอบสนองความตองการของนายจาง

โรงงาน 

 รูปแบบโลก (global model) ตอบสนอง

สังคมไฮเทคเขาถึงอินเตอรเน็ต มีเว็บไซดท่ี

ครูและนักเรียนเขาไปมีสวนรวมเรียนรู

โครงงานตางๆ กับท่ัวโลกได 

 ยึดมั่นใน no child left behind และ

การทดสอบมาตรฐาน 

 มีการทดสอบมาตรฐาน แตมีการประเมินผล

อยางอ่ืนดวย 

 

ดังกลาวในตอนตนๆ วาจุดมุงหมายหลักของการนําเสนอเน้ือหาในบทความน้ี ไมนําเสนอ

ในเชิงวิพากษวิจารณ แตจะนําเสนอแนวคิดใหมหรือกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 ในมิติตาง ๆ ใหเปนขอมูลสารสนเทศพ้ืนฐานสําหรับผูศึกษาบทความน้ีไดใชดุลย

พินิจของตนเองเปนหลัก ขณะเดียวกันไดปูพ้ืนฐานความเขาใจเก่ียวกับนิยามและลักษณะของคําวา

นวัตกรรมท่ีจะนําไปสูการพิจารณาวากระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับศตวรรษท่ี 21 ในมิติ

ตางๆ น้ัน เปนนวัตกรรมหรือไม เปนนวัตกรรมในลักษณะใด และหากถือเปนนวัตกรรมและหาก

จะนํานวัตกรรมน้ันมาสูการพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยหรือการศึกษาไทยควรทํา

อยางไร ดังน้ัน ผูเขียนจะไมสรุปเน้ือหาในเชิงชี้นําวาเปนสิ่งท่ีใชหรือไมใช เปนสิ่งท่ีควรทําหรือไม

ควร ในบริบทสังคมไทยหรือการศึกษาไทย แตขอจบการเขียนบทความน้ี ดวยทัศนะของ Ryshke 

(2012) ท่ีกลาวถึงขอความหน่ึงในนิตยสาร Forbes ท่ีเขียนเก่ียวกับ “ตอตานนวัตกรรม: 10 วิธีท่ี

ไมกอใหเกิดนวัตกรรม” โดย Holly Green แลว Ryshke ไดนําแนวคิดน้ันมาเปนแนวในการให

ขอเสนอแนะ 10 วิธี สําหรับโรงเรียนเพ่ือเสริมสรางนวัตกรรมในตัวครูและนักเรียน ดังน้ี 

 

 

 

 

 



10 วิธีที่ไมกอใหเกิดนวัตกรรม 
10 วิธีสําหรับโรงเรียนเพื่อเสริมสรางนวัตกรรม 

ในตัวครูและนักเรียน 

 คิดแบบยึดติด (stuck 

thinking) 

 ใหครูและนักเรียนไดต้ังคําถาม เชน  เราจะ

เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดเก่ียวกับโรงเรียนจะ

ปรับปรุงการเรียนรูกันอยางไร 

 เราไดทําในสิ่งน้ันแลว (we’ve 

always done it that way) 

 ใหครูและนักเรียนสรางกิจวัตรใหม ประเพณี

ใหม และแนวทางใหมในการเรียนรู 

 ถนอมตัว ปลอดภัยไวกอน 

(playing not to lose) 

 ใหครูและนักเรียนอยูในแนวหนาเผชิญกับสิ่งท่ี

นาต่ืนเตนและเราใจในสังคม 

 ไมสนใจลูกคา (customer 

discontent) 

 ใหโรงเรียนไดรับขอมูลสะทอนผลเปนประจํา

จากนักเรียน ผูปกครอง และผูมีสวนไดเสีย

อื่นๆ วาไดทําใหบรรลุความตองการของ

นักเรียนท้ังหมดแลวหรือไม 

 ใชวิธีแบบโลนเรนเจอร– มือ

ปราบคนสุดทาย (the lone 

ranger approach)  

 กระตุนครูและนักเรียนสรางชุมชนของผูเรียน

แบบรวมพลังท่ีมีเครือขายท้ังในโรงเรียนและ

นอกโรงเรียนสงเสริมการทํางานเปนทีมในการ

สะทอนผลการเรียนรู 

 ไมถือความลมเหลวเปน

ทางเลือก (failure is not an 

option) 

 ยอมรับในความลมเหลว สนับสนุนวัฒนธรรม

โรงเรียนใหยึดถือวาความลมเหลวเปนเชน

เชื้อเพลิงท่ีจะกอใหเกิดนวัตกรรม ยอมใหครู

และนักเรียนมีขอผิดพลาด เพ่ือใหเกิดการ

เรียนรูและเติบโตจากขอผิดพลาดน้ัน 

 มีจิตใจตามผูนํา (follow the 

leader mentality) 

 กระตุนครูและนักเรียนมองไปไกลกวาปจจุบัน 

ตองการเปนอะไรใน 5 ปหรือ 10 ปขางหนา 

สงเสริมวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนความเปนนักคิด

ท่ีอิสระท่ีใหคุณคากับการศึกษาวาเปนการ

นําไปขางหนา (to lead out) 

 การจางท่ีออนแอ (weak 

hires) 

 นําคนเขาสูชุมชนโรงเรียนอยางมีความ

หลากหลายในความคิดและมีวิธีการที่นาสนใจ 



ไมจางครูหรือรับนักเรียนเขามาอยางเปนแบบ

เดียวกัน (prototype) จางอยางไมซ้ํากันและ

อยางมีศักยภาพ 

 ขาดทักษะ (lack of know 

how) 

 ไมกลัวท่ีจะกําหนดความคาดหวังใหมสําหรับ

ครูและนักเรียนท่ีจะกอใหเกิดทักษะสําหรับ

ศตวรรษท่ี 21 ที่จะเชื่อมโยงผูเรียนสูสังคม

ระดับโลก 

 คาดหวังท่ีไมจริง (unrealistic 

expectations) 

 ไมใสไขทุกใบไวในตะกราใบเดียวแลวคิดการณ

ใหญ ใหใช นวัตกรรมทางความคิดจิตใจ (soft 

innovation) กระตุนครูและนักเรียนใหมีการ

สรางสรรคสิ่งใหมๆ ตลอดเวลา 
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