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จากสังคมยุคเกษตรกรรมในศตวรรษที่ 18 เปล่ียนผานเขาสูสังคมยุคอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 19 และ 20 และ

กําลังเปล่ียนผานเขาสูสังคมยุคความรูแหงศตวรรษที่ 21 ดวยพลังขับของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว 

เปนความรวดเร็วที่นักวิชาการเห็นตรงกันวาเพิ่งจะเริ่มตนเทาน้ัน ในระยะถัดไปจะยิ่งทวีความรวดเร็วขึ้นเปนทวีคูณ

นอกจากน้ัน นักวิชาการบางทานไดทํานายวา ในอนาคตอันใกลน้ีจะเปล่ียนผานเปนสังคมยุคนวัตกรรมกันแลว ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวมีความสัมพันธกับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษาดวย แนวคิดใหมๆ ทฤษฎีใหมๆ ถูกพัฒนาขึ้น เกิด

กระบวนทัศนใหมเชิงเปรียบเทียบกับกระบวนทัศนเกามากมาย  ซ่ึงเปนที่ตระหนักกันดีวา จุดมุงหมายพื้นฐานทางการศึกษา

คือ การเรียนรู (learning) เพื่อความเปนมนุษยที่สามารถดํารงอยูในโลกตามยุคสมัยไดอยางมีคุณภาพ เม่ือสังคมเปล่ียน 

กระบวนทัศนทางการศึกษาเปล่ียน นักวิชาการก็เห็นตรงกันวา หากยังหลงติดอยูกับส่ิงเกาที่เคยใชไดผลในยุคเกา ยอมจะสงผล

ใหการเรียนรูของผูเรียนไมสอดคลองกับโลกที่เปนจริง ทั้งในปจจุบันและในอนาคตที่จะยิ่งเขมขนขึ้นน้ัน 

แนนอนวา แนวคิดเก่ียวกับกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ทั้งที่ปรากฏในตําราหรือใน

อินเทอรเน็ต มีแหลงที่มาจากทางตะวันตก ซ่ึงหากจะมองอยางนักวิพากษวิจารณ ก็อาจมีขอถกเถียงกันวา กระบวนทัศนใหม

เหลาน้ันใชหรือไมใช ควรทําหรือไมควรทํา สําหรับสังคมตะวันออก ที่บริบททางวัฒนธรรมสังคมแตกตางจากสังคมตะวันตก 

ดังน้ัน เพื่อใหเปนอิสระสําหรับผูศึกษาบทความน้ี ในการที่จะใชดุลยพินิจวาแนวคิดตางๆ ที่ผูเขียนไดนําเสนอในบทความน้ีใช

หรือไมใช ควรทําหรือไมควรทํา  สําหรับสังคมไทยหรือสําหรับการศึกษาไทย สามารถจะตัดสินใจไดอยางตระหนักดวย

ศักยภาพแหงตน ดังน้ัน จุดมุงหมายหลักของบทความน้ี จึงมุงนําเสนอแนวคิดใหมหรือกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับ

ศตวรรษที่ 21 ในมิติตาง ๆ เชน ศาสตรการสอน หลักสูตร ผูสอน ผูเรียน ทักษะการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู  

โรงเรียน หองเรียน ผูบริหารโรงเรียน และชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ เปนตน ใหเปนขอมูลสารสนเทศพื้นฐานสําหรับผูศึกษา

บทความน้ีไดใชดุลยพินิจแหงตนดังกลาว ขณะเดียวกันไดปูพื้นฐานความเขาใจเก่ียวกับนิยามและลักษณะของคําวานวัตกรรม 

(innovation) เพื่อใหเปนขอมูลสารสนเทศเบื้องตนที่จะนําไปสูการพิจารณาวากระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับศตวรรษ

ที่ 21 ในมิตติางๆ น้ัน เปนนวัตกรรมหรือไม เปนนวัตกรรมในลักษณะใด และหากถือเปนนวัตกรรม และหากจะนํานวัตกรรม

น้ันมาสูการพัฒนาหรือการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยหรือการศึกษาไทยแลว ควรทําอยางไร  ทั้งน้ี มีหัวขอที่จะกลาวถึง

ตามลําดับดังน้ี  

นวัตกรรม: นิยามและลักษณะ 

นวัตกรรม (innovation) เปนการประยุกตใชทางแกปญหาที่ดีกวาที่ใชอยูเดิม เพื่อใหสามารถตอบสนองความ

ตองการใหม ความตองการที่ไมสามารถระบุไดชัดเจน หรือความตองการที่ปรากฏใหเห็น ซ่ึงทางแกปญหาน้ัน อาจหมายถึง 

ความคิด กระบวนการ การบริการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ ที่เห็นวามีประสิทธิผลมากกวาเดิม ที่สามารถนํามาใชในองคกร

ธุรกิจ ในหนวยงานของรัฐ หรือในสังคมได ดังน้ัน นวัตกรรม (innovation) จึงหมายถึงบางส่ิงบางอยางที่เปนส่ิงใหม ที่เปนส่ิง

สําคัญ หรือที่เปนตนฉบับ ที่ทะลักเขามาหรือที่ไดรับการตอบรับในสังคม นวัตกรรมแตกตางจากการประดิษฐ (invention) 



เพราะนวัตกรรมกลาวถึงการใชความคิดใหมหรือวิธีการแปลกใหมที่ดีกวาเดิม แตการประดิษฐหมายถึงการสรางสรรคใหมๆ ใน

ตัวของความคิดหรือวิธีการน้ันเองโดยตรง นอกจากน้ันนวัตกรรมยังแตกตางจากการปรับปรุง (improvement) เพราะ

นวัตกรรมกลาวถึงความคิดในการทําบางส่ิงบางอยางที่แตกตางไปจากเดิม มากกวาที่จะหมายถึงการทําบางส่ิงบางอยางใหดีขึ้น

จากเดิม (Wikipedia, 2016) 

นวัตกรรมอาจแบงตามรูปแบบได 4 รูปแบบ คือ (1)  นวัตกรรมผลิตภัณฑหรือบริการ (product or service 

innovation) เกิดคุณสมบัติใหม หรือพัฒนาคุณสมบัติ หรือคุณลักษณะของผลิตภัณฑหรือบริการ ใหดีมากขึ้นหรือแตกตาง

จากเดิม (2)  นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation) มักจะใชเพื่อลดตนทุน หรือตัดกระบวนการที่ไมสําคัญออกไป 

หรือเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการ (3)  นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) เชน การออกแบบชองทางการ

จัดจําหนาย การบรรจุหีบหอ การกําหนดราคา การสงเสริมการขาย เปนตน (4)  นวัตกรรมองคกร (organizational 

innovation)  เปนการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหาร วิธีคิด วิธีปฏิบัติของการดําเนินงานในองคกรจากรูปแบบเดิมๆ ไปสู

รูปแบบใหม ที่จะชวยสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานสูงสุด (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 

นวัตกรรมอาจแบงตามลักษณะความตอเน่ืองหรือไมตอเน่ืองได 2 ลักษณะ คือ 1) นวัตกรรมเชิงวิวัฒนาการ 

(evolutionary innovations) เปนความกาวหนาทางเทคโนโลยีหรือกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางคอยเปนคอยไป อยางตอเน่ือง 

หรืออยางเปนพลวัต 2) นวัตกรรมเชิงปฏิวัติ (revolutionary innovations) เปนนวัตกรรมอยางไมตอเน่ือง (discontinuous 

innovation) เปนนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม อยางเห็นถึงความแตกตาง (Wikipedia, 2016) และนวัตกรรมอาจแบงตามระดับ

ความใหมไดเปน 4 กลุม คือ 1) กลุมนวัตกรรมคอยเปนคอยไปหรือสวนเพิ่ม (incremental)  เปนการปรับปรุงส่ิงเดิมใหดีขึ้น 

หรือใหทํางานในรูปแบบอ่ืนเพิ่มขึ้น 2) กลุมนวัตกรรมลําดับขั้น (modular) เปนการเปล่ียนรูปลักษณใหมทั้งหมด 3) กลุม

นวัตกรรมเปล่ียนแปลงรูปแบบ (architectural) เปนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการทํางานของระบบ ในขณะที่วัสดุชิ้นสวนและ

การออกแบบผลิตภัณฑอาจจะยังไมมีการเปล่ียนแปลงหรืออาจมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอย และ 4) กลุมนวัตกรรมปฏิรูป 

(radical)  เปนการปฏิรูปใหมทั้งหมด มีการเปล่ียนแปลงใหมทั้งวัสดุชิ้นสวนในระบบ และรูปลักษณรูปทรงใหม (วิกิพีเดีย 

สารานุกรมเสร,ี 2559) 

ปรากฏการณทางการศึกษาทายศตวรรษที่ 20 

Prensky (2001) นักเขียนและนักบรรยายเก่ียวกับการเรียนรูและการศึกษาชื่อดังชาวอเมริกัน ไดกลาวถึงนักเรียนใน

ปจจุบันวา มีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก ไมเฉพาะในเรื่องภาษา เส้ือผา ส่ิงประดับตกแตง หรือสไตลการแสดงออก ที่ถือ

เปนการเปล่ียนแปลงพื้นฐานเทาน้ัน แตที่ไมอาจหวนกลับไปเหมือนเดิมไดอีกโดยส้ินเชิง โดยกลายเปนลักษณะเฉพาะตัวของ

พวกเขาไปแลว อันเน่ืองจากการเกิดขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอล (digital technology) ในชวงทายศตวรรษที่ 20 ก็

คือ นักเรียนในปจจุบัน ตั้งแตระดับอนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัย แสดงใหเห็นถึงการเปนคนรุนใหมที่เติบโตมาพรอมกับ

เทคโนโลยีใหมๆ ใชเวลาสวนใหญกับสภาพแวดลอมที่เปนคอมพิวเตอร วิดีโอเกมส เครื่องเลนเพลงดิจิตอล กลองถายภาพ

โทรทัศน โทรศัพทมือถือ รวมทั้งตุกตาและวัสดุอุปกรณตางๆ ในยุคดิจิตอล (digital age) นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยใน

ปจจุบันใชเวลากับการอานตําราต่ํากวา 5,000 ชั่วโมง แตใชเวลากวา 10,000 ชั่วโมงกับการเลนวิดีโอเกมส (ไมรวมกับการดู

โทรทัศน 20,000 ชั่วโมง) ดังน้ันการใชเวลากับวิดีโอเกมส อีเมล อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ และการสงขอความ เปนตน จึง

เปนชีวิตสวนใหญของพวกเขาไป สงผลใหนักเรียนในปจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศที่แตกตางจากคนรุน

กอนหนาน้ีอยางส้ินเชิง เปนความแตกตางที่นักวิชาการทางการศึกษาเองสวนใหญก็ไมไดคาดคิดหรือคาดการณได  

บางคนเรียกขานนักเรียนเหลาน้ันวา N-[for Net]-gen หรือบางคนเรียก D-[for digital]-gen แต Prensky เห็นวา

ควรเรียกเปนชาวพื้นเมืองดิจิตอล (digital natives) เพราะพวกเขาเปนนักพูดพื้นเมือง (native speaker) ในภาษาดิจิตอล



ของคอมพิวเตอร วิดีโอเกมส และอินเทอรเน็ต ซ่ึงก็ทําใหพวกรุนที่ไมไดเกิดในยุคดิจิตอล แตก็ตองถูกทําใหหลงใหลและตอง

นําเอาเทคโนโลยีใหมๆ เหลาน้ันมาใชดวย เรียกวาเปนชาวอพยพดิจิตอล (digital immigrants) เปนชาวอพยพที่เหมือนกับนัก

อพยพเรื่องอ่ืนๆ ที่บางคนก็เกงกวาบางคน แตก็ยังขัดเขินกับสภาพแวดลอมใหม ตองปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม แตก็

ยังคงลักษณะแบบเดิมใหเห็นอยู โดยเฉพาะสําเนียงความเปนชาวอพยพดิจิตอล (digital immigrant accent) ที่สังเกตเห็นได

จากหลายๆ กรณี เชน ชอบใชตํารามากกวาใชอินเตอรเน็ตเพื่อคนขอมูล ใหเลขานุการพิมพอีเมล ตรวจทานเอกสารที่พิมพ

แทนการตรวจทานจากจอคอมพิวเตอร ขอรองใหคนอ่ืนชวยสืบคนเว็บไซดที่สนใจให หรือขอรองใหแกไขเม่ือมีปญหาในการใช

คอมพิวเตอร เปนตน  ซ่ึงเรื่องดังกลาวไมถือเปนเรื่องสนุก แตเปนเรื่องที่ตองจริงจัง เพราะปญหาใหญสุดในยุคปจจุบัน คือ 

ครูผูสอนที่เปนชาวอพยพดิจิตอลยังคงใชภาษาที่ลาสมัย เปนภาษายุคกอนดิจิตอล (pre-digital age) แตมีหนาที่ตองใชความ

พยายามเพื่อสอนประชากรปจจุบันชาวพื้นเมืองดิจิตอลที่พวกเขาพูดภาษาดิจิตอลกันหมดแลว  

ดังน้ันปรากฏการณทางการศึกษาในปจจุบันที่สําคัญ คือ ความแตกตางกันอยางมากระหวางผูสอนและผูเรียน ดัง

ทัศนะของ Jukes and Dosaj (2006) ผูเขียนบทความ “Understanding Digital Children: Teaching & Learning in the 

New Digital Landscape” เพื่อการบรรยายใหกับกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร  ที่เห็นวา ผูเรียนที่ถูกเรียกเปนชาวพื้นเมือง

ดิจิตอล (digital learners) มีความแตกตางโดยพื้นฐานจากครูผูสอนที่ถูกเรียกวาเปนชาวอพยพดิจิตอล (digital immigrants) 

อันเปนประสบการณจากเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีผลตอสมองและจิตใจของผูเรียน ในกรณีตัวอยางของประเด็นตางๆ ดังน้ี เชน (1) 

ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบที่จะไดรับขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลายโดยเร็ว ในขณะที่ครูจํานวนมากชอบไดรับขอมูลจาก

แหลงขอมูลที่มีจํากัด ทีถู่กปดก้ัน และอยางคอยเปนคอยไป (2) ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบที่จะทํางานหลายดานคูขนานกันไป ใน

ลักษณะเปนพหุภารกิจ (multi tasks) ในขณะที่ครูจํานวนมากชอบที่จะทํางานดานเดียว เปนภารกิจเดี่ยวหรือภารกิจจํากัด 

(single/limited tasks)  (3) ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบใหมีภาพ เสียง และวิดีโอมากอนตํารา ขณะที่ครูจํานวนมากชอบเสนอ

ตํารากอนภาพ เสียง และวิดีโอ (4) ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบเขาถึงสารสนเทศที่เปนมัลติมีเดีย มีปฏิสัมพันธ และเชื่อมโยงหลาย

มิติ ในขณะที่ครูจํานวนมากชอบขอมูลแหลงเดี่ยว อยางเปนตรรกะ (logic) และตามลําดับขั้นตอน (sequence)  (5) ชาว

พื้นเมืองดิจิตอลชอบเคล่ือนยายไปมาระหวางสถานที่เรียนกับสถานที่ใดๆ ที่สามารถพบปะกันได โดยใชเครื่องมือดิจิตอลเปน

เครือขาย เชน chat rooms, blogs, wikis, podcasts, และ email รวมทั้งการเรียนรูออนไลนแบบมีปฏิสัมพันธชวงเวลา

เดียวกัน (synchronous) หรือตางชวงเวลากัน (asynchronous) ในขณะที่ครูจํานวนมากชอบที่จะจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียนมากกวา   (6) ครูจํานวนมากชอบใหนักเรียนทํางานกันเอง มากกวาที่จะเปนเครือขายหรือมีปฏิสัมพันธกับคนอ่ืน (7) 

ชาวพื้นเมืองดจิิตอลชอบเรียนรูแบบแสวงหาอยางตื่นตัว (just-in-time) ในขณะที่ครูสวนมากชอบการสอนเน้ือหาเพื่อการสอบ 

(just-in-case) (8) ชาวพื้นเมืองดิจิตอลชอบการมีเพื่อน การบริการ การตอบสนองตอคําถาม การใหเกียรติ การใหรางวัล 

ขณะที่ครูจํานวนมาก ยังไมนิยมการใหเกียรติหรือใหรางวัล แตชอบการใชอํานาจและการบังคับ และ (9) ชาวพื้นเมืองดิจิตอล

ชอบการเรียนรูส่ิงที่เก่ียวของกับชีวิตจริง ส่ิงที่เปนประโยชน และสนุก ในขณะที่ครูจํานวนมากชอบสอนตามที่หลักสูตรกําหนด

และเพื่อการทดสอบมาตรฐาน (standardized tests) 

ปรากฏการณดังกลาว สงผลใหนักเรียนในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะที่คาดหวังที่ตองการผูสอนที่จะตองเรียนรูทํา

ความเขาใจ และปรับตัว ดังน้ี เชน 1) เปนนักรวมมือ (collaborator) จากเครือขายกระจายความรู ความคิด ทักษะ และการ

เรียนรูใหมๆ  2) เปนนักเรียนรูอยางอิสระ (free agent) ยืดหยุนเพื่อเรียนรูตลอดชีวิต 3) เปนนักวิเคราะหที่ฉลาด (wise 

analyzer) ตรวจสอบไดอยางลึกซ้ึง 4) เปนนักสังเคราะหที่สรางสรรค (creative synthesizer) สามารถทําความเขาใจแนวคิด

และความคิดที่ซับซอน ซ่ึงลักษณะดังกลาวตองการรูปแบบการเรียนรูแบบใหม เชน (1) ใหสนุกกับการเรียนเก่ียวของกับตัวเขา

และโลกของพวกเขาใหมากขึ้น (2) ใหกระฉับกระเฉงวองไว เพื่อรับสารสนเทศไดรวดเร็ว (3) ลดขั้นตอน ลดลําดับ เชื่อมโยง

หลายมิติ และตรงตามความตองการ (4) ลดตํารา แตเพิ่มภาพ เสียง และวิดีโอใหมากขึ้นตามโอกาส (5) จัดโอกาสการทํางาน



หลายดาน การสรางเครือขาย และการมีปฏิสัมพันธ (6) ใชส่ิงที่รูจากสมองและจิตใจของพวกเขามาทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู  

ความตองการนวัตกรรมสําหรับการศึกษาศตวรรษที่ 21  

ปรากฏการณจากการเกิดขึ้นอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอลในชวงทายศตวรรษที่ 20 ที่สงผลใหนักเรียนใน

ปจจุบันมีระบบคิดและกระบวนการทางสารสนเทศที่แตกตางจากคนรุนกอนหนาน้ีอยางส้ินเชิง ในขณะที่ครูผูสอนยังคงใช

ภาษาที่ลาสมัย เปนภาษายุคกอนดิจิตอล แตยังตองมีหนาที่ตองสอนนักเรียนในปจจุบันที่พวกเขาพูดภาษาดิจิตอลกันหมดแลว

น้ัน ไดกอใหเกิดปญหาความแตกตางกันอยางมากระหวางผูสอนและผูเรียน เปนความแตกตางที่ผูสอนที่จะตองเรียนรู ทํา

ความเขาใจ และปรับตัว ซ่ึง Credaro (2006) ผูทําวิจัยเรื่อง “Managing Systemic Change in a Technology-Based 

Education System: A Malaysian Case Study”  ใหทัศนะวา สถาบันทางการศึกษาเปนเชนองคกรอ่ืนๆ ที่ตองการการ

ตรวจสอบอยางตอเน่ือง เพื่อหาขอที่ควรตองปรับปรุงแกไข แตอยางไรก็ตาม การปฏิรูปทางการศึกษามักปฏิบัติกันไดไมดีนัก 

เกิดการสูญเสียอยางมากมายในงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และอ่ืนๆ จึงตองการการเปล่ียนแปลง ตองการการนําเอา

นวัตกรรมมาใช ที่มีเปาหมายสุดทายเพื่อปรับปรุงผลลัพธ (outcomes) ผานกระบวนการเปล่ียนแปลงในการปฏิบัติ สอดคลอง

กับทัศนะของ Sahu (2013) ผูเขียนบทความ “Why Education Needs Innovation?” ที่เห็นวา การศึกษาตองการ

นวัตกรรม เพราะปญหาทุกปญหาที่เกิดขึ้นตางตองการหนทางในการแกไข จึงถึงเวลาที่จะตองคนหาส่ิงใหมๆ ที่เปนประโยชน

ตอการศึกษา ครูจึงจะตองเปนครูที่มีทักษะที่ดีและเปนครูมืออาชีพที่ดีดวย (well skilled and well professional 

teachers) ครูจะตองเขาใจในปญหาและความตองการของผูเรียน แลวแสวงหาวิธีการที่จะทําใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิผล 

ดังน้ันเม่ือเผชิญปญหาใดๆ ในหองเรียน ครูจะตองเกิดแรงจูงใจเพื่อคนหานวัตกรรม การสอนในหองเรียนแตละวันน้ัน ครูตอง

ใชประสบการณในเรื่องตางๆ อยางหลากหลาย แตก็มักพบปญหาวาไดรับการตอบสนองจากนักเรียนนอยมาก อะไรที ่เปน

สาเหตุของผลลัพธทีเ่ปนเชนน้ัน แมจะมีการใชความพยายามอยางมากของครู เปนไปไดหรือไมวาสาเหตุน้ันครูจะตองคํานึงถึง

การแกปญหาเชิงนวัตกรรม (innovative solutions) ดังกรณีการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปน

ภาษาที่สอง (second language) มีคําถามวา วิธีการสอนของครูที่ใชกับนักเรียนกลุมน้ีเปนวิธีการสําหรับการเรียน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองหรือไม หรือเปนวิธีการสอนแบบดั้งเดิม (traditional way) ที่มีแตครูเทาน้ันที่เปนผูสอนตาม

แผนการสอน ซ่ึงเพียงเทาน้ันนาจะไมเพียงพอ ครูจะตองเขาใจในปญหาและความตองการของผูเรียนแลวใชวิธีการสอนใหมๆ 

ครูจะตองใหการเรียนรูเปนเรื่องสนุก (make learning a fun) ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย โดยครูจะตองแสวงหาวิธีการสอน

หรือยุทธศาสตรการสอนใหมๆ เหลาน้ัน 

จากทัศนะของ Credaro และ Sabu ดังกลาว ผูเขียนสนใจในแนวคิดวาการศึกษาในปจจุบันตองการการ

เปล่ียนแปลง ตองการการนําเอานวัตกรรมมาใช ที่มีเปาหมายสุดทายเพื่อปรับปรุงผลลัพธผานกระบวนการเปล่ียนแปลงในการ

ปฏิบัติ และแนวคิดเก่ียวกับการแกปญหาเชิงนวัตกรรมวาสาเหตุของปญหาอาจเน่ืองจากการติดหลมอยูในเทคนิควิธีการ

แบบเดิมๆ เปนปญหาที่ตองการการแสวงหาเทคนิควิธีการใหมๆ มาแทนที่ ดังน้ัน จึงขอนําเสนอผลการศึกษานานาทัศนะจาก

นักวิชาการ นักวิจัย นักปฏิบัติ และหนวยงานตางๆ ที่แหลงคนควาสวนใหญปรากฏในอินเทอรเน็ต มานําเสนอใหเห็นถึง

แนวคิดใหมหรือกระบวนทัศนใหมสําหรับการศึกษาศตวรรษที่ 21 ในมิติตางๆ โดยไมเจาะจงวาสําหรับการศึกษาไทยหรือ

การศึกษาในที่ใดๆ ขอนําเสนออยางเปนกลางๆ เพื่อใหผูอานไดนําไปขบคิดดวยตนเองวา ปรากฏการณทางการศึกษาไทยใน

ปจจุบันเปนเชนไร ตองการนวัตกรรมสําหรับการศึกษาศตวรรษที่ 21 หรือไมและอยางไร ดังตอไปน้ี 

1) ความตองการศาสตรการสอนสําหรับศตวรรษที่ 21 ดังทัศนะของ Churches (2008) ที่เสนอแนวคิดไวใน

บทความ “21st Century Pedagogy” วา การสอนในศตวรรษที่ 21 จะมีรูปแบบที่แตกตางจากอดีต โดยจะตองมุงให

นักเรียนสรางสรรคความรู (create knowledge) จากกระบวนการไดรับความรู (knowledge acquisition) การลงลึกใน



ความรู (knowledge deepening) และการสรางสรรคความรู (knowledge creation) ดังน้ัน ศาสตรการสอนจึงจะตองมี

จุดมุงหมายเพื่อสรางสรรคความรูจากกระบวนการเรียนรูดวยการกระทํา (learning by doing) จากงานหรือจากกิจกรรมใน

บริบทหรือปญหาในโลกที่เปนจริง (real world problem) โดยกระบวนการเรียนรูดังกลาว จะนําไปสูการพัฒนาทักษะการคิด 

(thinking skills) จากทักษะขั้นต่ําไปสูทักษะขั้นสูงกวา ตามการจําแนกลําดับขั้นการเรียนรูของ Bloom (Bloom’s 

taxonomy) คือจากทักษะการคิดในระดับความจํา (remembering) ความเขาใจ (understanding) และการประยุกตใช 

(applying) ที่เปนจุดเนนของการเรียนรูในยุคอุตสาหกรรม ไปสูทักษะการคิดในระดับการวิเคราะห (analyzing) การประเมิน

คา (evaluating) และการสรางสรรค (creating) อันเปนจุดเนนของทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

2) ความตองการหลักสูตรสําหรับศตวรรษที่ 21  เปล่ียนจากหลักสูตรรูปแบบโรงงาน (factory model) ที่เกิดขึ้น

ในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ซ่ึงมุงผลิตคนเขาสูโรงงานตามทัศนะพฤติกรรมนิยมของ Skinner (Skinner’s behaviorism) ยึด

ตํารา ยึดครู ยึดกระดาษดินสอเปนสําคัญ เปล่ียนเปนหลักสูตรรูปแบบยึดโครงงานเปนฐาน (project-based curriculum) ยึด

การขับเคล่ือนดวยการวิจัย (research driven) เปนหลักสูตรเพื่อชีวิต เชื่อมโยงชุมชนกับประเทศ กับชาติ และกับนานาชาติ 

พัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง พหุปญญา การอานออกเขียนไดเชิงพหุ เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย การเรียนรูปญหาจากโลกที่เปน

จริง จากประเด็นเก่ียวกับความเปนมนุษย (humanity) และประเด็นเก่ียวกับสภาพแวดลอม (environment)  ซ่ึงตามทัศนะ

ของ The Victorian Council of School Organizations Inc (VICCSO) (2012) ซ่ึงเปนองคกรอิสระที่ใหการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ไดกลาวถึงหลักสูตรในศตวรรษที่ 21 วาจะตองเนนความมี

คุณภาพตอการเรียนรูของนักเรียนทุกคน และควรมีลักษณะสําคัญ 7 ประการดังน้ี (1) มีเน้ือหาลึก  กวาง สมดุล และเปน

เกลียวตอเน่ืองกันตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา (2) มีความครอบคลุม (inclusive) ทั้ง

ทฤษฎี การปฏิบัติ และการแกปญหาในโลกที่เปนจริง ทั้งความรูเชิงวิทยาศาสตรในเชิงลึกกับการปฏิบัติหรือทักษะพิเศษ ทั้ง

การสอนแบบชี้นํากับการใหอิสระในการสืบคน ทั้งการศึกษาสามัญกับการศึกษาอาชีพ ทั้งการเรียนรูเชิงเทคนิคและการ

ประยุกต (3) ทําใหเกิดการเรียนรูเพื่อพัฒนาลักษณะสวนบุคคลใหกับนักเรียนได สามารถตอบสนองความตองการ ความใฝฝน 

อัจฉริยะภาพ ความสนใจ และสิทธิของผูเรียนไดทุกคน โดยอาศัยหลักการ 4 ประการ คือ (ก) การสรางสรรครวมและควบคุม

รวม นักเรียนสามารถนําตนเอง จัดการตนเอง และมีสวนรวม (ข) เปนการเรียนรูลึกและใหมีพลังมากขึ้น (deeper and more 

powerful learning) (ค) เปนการเรียนรูทั้งชีวิต (whole life learning) และ (ง) เปนการวางแผนเชิงอนาคตสวนบุคคล 

(personal futures planning) (4) เปนสวนหน่ึงของกรอบงานเพื่อการศึกษาศตวรรษที่ 21 ที่ผสมผสานกันของเน้ือหา 

ศาสตรการสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู ที่มีคานิยม หลักการ และจุดหมายที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจน (5) เสริมพลังอํานาจ

และมุงอนาคต สงเสริมครู นักเรียน และคนอ่ืนๆ มีการพูดคุยกันเปนประจําเก่ียวกับส่ิงทาทายที่โรงเรียน ชุมชน หรือประเทศ

เผชิญ มีการวิจัย มีการวางแผน และมีการปฏิบัติเพื่อการเปล่ียนแปลงสวนบุคคล สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ในระดับ

ทองถิ่น ประเทศ และโลก (6) เรียนรูภาษากระแสหลัก ในทุกสาระการเรียนรู สําหรับนักเรียนทุกคน และในทุกโรงเรียน และ 

(7) บูรณาการความเปนทองถิ่น ประเทศ และโลก นอกจากน้ัน จากทัศนะใน The Choices Program (n.d.) เห็นวาควรเปน

หลักสูตรทีส่งเสริมทักษะเพื่อศตวรรษที่ 21 ที่ใชวิธีการยึดปญหาเปนฐาน สรางประเด็นสากลที่ซับซอน ที่สามารถเขาถึงและมี

ความหมายตอนักเรียนที่มีความสามารถ และมีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ดังน้ี คือ (1) การคิดเชิงวิพากษ (critical 

thinking) (2) การสรางสรรคและนวัตกรรม (creative and innovation) (3) ความรวมมือ (collaboration) (4) ความรู

พื้นฐานทางเทคโนโลยีและส่ือ และ (5) ความตระหนักตอโลก (global awareness)  

3) ความตองการผูเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21  ในเว็บไซต 21st Century Schools.com (2008) ไดกลาววา 

ภาพในการมองผูเรียน (learner) สําหรับศตวรรษที่ 21 จะเปล่ียนไป จากการมองบุคคลในวัยเยาวที่ตองเดินทางไปโรงเรียน 

ใชเวลาเรียนกับรายวิชา เพื่อรับเกรด และสําเร็จการศึกษา เปนการมองผูเรียนในบริบทใหม คือ (1) กระตุนปลุกเราใหผูเรียน

เปนบุคคลเจาความคิดเจาปญญา (resourceful) ที่ยังคงมีการเรียนรูแมหลังเลิกเรียนในแตละวัน หรือแมพนจากวัยเรียนไป



แลว (2) ใหความสําคัญกับความสนใจและชวยใหเรียนรูเตรียมตัวสูโลกที่เปนจริง (3) กระตุนความอยากรูอยากเห็นเพื่อเปน

พื้นฐานการเรียนรูตลอดชีวิต และ (4) ใชหลักความยืดหยุนในวิธีการสอน ผูเรียนจะตองไดรับการพัฒนาแบบองครวม (whole 

child) ใหเปนคนเต็มคน (whole person) เนนพัฒนาทักษะเพื่อความอยูรอด 7 ประการตามทัศนะของ Tony Wagner ที่

เขียนในหนังสือ 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) 

ทักษะการทํางานรวมกันผานเครือขายและการนําผูอ่ืนโดยอิทธิพล ไมใชการบังคับ (3) ทักษะความคลองแคลวและสามารถ

ปรับตัว (4) ทักษะการริเริ่ม และการเปนผูประกอบการ กลาคิดกลาทํา (5) ทักษะการส่ือสารโดยการพูดและการเขียนที่มี

ประสิทธิผล (6) ทักษะการเขาถึงและการวิเคราะหสารสนเทศ และ (7) ทักษะความเปนผูอยากรูอยากเห็นและมีจินตนาการ 

4) ความตองการทักษะการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21  เพื่อเตรียมผูเรียนสูสังคมในอนาคตที่ซับซอน ดังทัศนะ

ของ Wagner (2010) ที่กลาวถึงขางบนที่ใหความสําคัญกับทักษะตางๆ ดังน้ี เชน (1) ทักษะการคิดสรางสรรคและการ

แกปญหา (2) ทักษะการทํางานรวมกันผานเครือขายและการนําผูอ่ืนโดยไมใชอํานาจ (3) ทักษะความคลองแคลวและสามารถ

ปรับตัว (3) ทักษะการริเริ่มและการเปนผูประกอบการ กลาคิดกลาทํา (4) ทักษะการส่ือสารโดยการพูดและการเขียนที่มี

ประสิทธิผล (5) ทักษะการเขาถึงและการวิเคราะหสารสนเทศ (6) ทักษะความเปนผูอยากรูอยากเห็นและมีจินตนาการ หรือดัง

ทัศนะของ Conley (2010) ศาสตราจารยประจํา Center for Educational Policy Research Department, University 

of Oregon ที่ใหความสําคัญกับยุทธศาสตรทางปญญา (key cognitive strategies) ที่จะชวยใหนักเรียนนําเอาส่ิงที่รูหรือส่ิงที่

กําลังเรียนรูไปใชหลายแนวทาง พอๆ กับที่จะนําไปพัฒนาความสามารถในการบริหารตนเอง มีดังน้ี คือ (1) เปดกวางทาง

ปญญาในวิชาที่เรียนอยู (2) ยอมรับอยางมีหลักฐานสนับสนุน (3) วิเคราะหเพื่อตัดสินใจอยางเชื่อถือได  (4) ยึดความเปน

เหตุผล โตแยง และพิสูจน  (5) แปลความและเปรียบเทียบความเห็นตาง (6) รูวิธีแสวงหาคําตอบที่ถูกตอง  (7) หาทางเลือก

หลายๆ ทางเพื่อแกปญหา หรือดังทัศนะของ Costa and Kallick (2008) ผูเขียนบทความ “21st Century Learning: 

Preparing Students For Complex Futures” ที่ใหความสําคัญกับประเด็นทางอารมณ (disposition) คือ (1) ความ

ตอเน่ืองทนนาน (2) แสวงหาดวยความตื่นตาตื่นใจ (3) มุงม่ันเพื่อความถูกตอง  ความแมนยํา และความชํานาญ (4) ส่ือสาร

ดวยความชัดเจน (5) ความอยากรูอยากเห็น ชอบสืบสวน ชอบตั้งคําถามและประเด็นปญหา (6) คิดทางบวกและคิดในทางที่ด ี

5) ความตองการครูสําหรับศตวรรษที่ 21  ภาพของครูสําหรับศตวรรษที่ 21 เปล่ียนไป เปล่ียนจากบทบาท

พื้นฐานการเปนผูถายทอดหรือผูแจกจายสารสนเทศ (dispenser) เปนนักประพันธหรือผูออกแบบการเรียนรูใหกับนักเรียน  

ชวยใหนักเรียนไดเปล่ียนสารสนเทศเปนความรู เปล่ียนความรูเปนภูมิปญญา เนนการกอใหเกิดความรู (knowledge 

generation) โดยสรางวัฒนธรรมการสืบคน (culture of inquiry) ทั้งน้ีดังกลาวในตอนตนวา ครูเกือบทั้งหมดในปจจุบันถือ

เปนชาวอพยพดิจิตอล มีคุณลักษณะแตกตางจากนักเรียนที่เปนชาวพื้นเมืองดิจิตอล แทบจะเปนตรงกันขามกันในหลายๆ 

ประเด็น แตไมวาจะเปนเชนไร ครูชาวอพยพดิจิตอลเหลาน้ันก็ยังคงตองทําหนาที่เปนครูศตวรรษที่ 21 ตอไป ซ่ึงควรเปนครูที่

จะตองปรับตัวใหสอดคลองกับโลกของผูเรียน ใหมีความเปน “ดิจิตอล” ใหมากขึ้น แมวาจะขัดเขินหรือไมคลองตัวเหมือนชาว

พื้นเมืองดิจิตอลจริงๆ ก็ตาม ทั้งน้ีไมไดหมายถึงเฉพาะการพัฒนาทักษะเพื่อใชเทคโนโลยีดิจิตอลใหเปนเทาน้ัน แตจะตอง

เปล่ียนยุทธศาสตรการสอนในมิติตางๆ ดวย เพราะยุทธศาสตรที่เคยใชกอนหนาน้ันเปนแบบดั้งเดิม ที่ยังไมมีคําวาดิจิตอลมา

บูรณาการ (วิโรจน สารรัตนะ, 2556) นอกจากน้ัน ครูจะตองมีคุณลักษณะที่สําคัญดังน้ีดวย คือ (1) มีความสามารถปรับตัว 

(adapting) (2) มีวิสัยทัศนถึงความตองการของนักเรียน (being visionary) (3) ทํางานแบบรวมมือ (collaborating) (4) กลา

คิดกลาทํา (taking risks)  (5) เรียนรูตลอดชีวิต (life-long learning) (6) เปนนักส่ือสาร (communicator) (7) เปนตนแบบ

ทางพฤติกรรม (modeling behavior) (8) เปนผูนํา (leading) และควรมีบทบาทดังน้ี (1) เปนผูอํานวยความสะดวก 

(facilitator) (2) เปนผูแนะแนวทาง (guide) ชวยใหนักเรียนสามารถสรางส่ิงที่มีความหมายของตนเอง (3) เปนผูเรียนรูรวม



หรือผูศึกษาคนควารวม (co-learner/co-investigator) กลาศึกษาส่ิงที่ตนเองไมถนัด ใหความรวมมือกับครูคนอ่ืน (World 

Press, 2011) 

6) ความตองการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพสําหรับศตวรรษที่ 21 พิจารณาจากทัศนะของ Gorman (2012) ที่

แสดงไวในบทความ “21st Century Educational Technology and Learning” วาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ 

(professional learning community) ไมไดเปนเรื่องใหม แตเปนพัฒนาการตอเน่ืองมาจากศตวรรษที่ 20 แตมีลักษณะ

แตกตางกัน โดยชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพสําหรับศตวรรษที่ 21 น้ัน มีสวนที่เปนดิจิตอลหรือเทคโนโลยีดิจิตอลเพิ่มเติมเขา

ไป อันเน่ืองจากการเกิดขึ้นของอินเตอรเน็ตและเทคโนโลยีสมัยใหม เปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพที่ภาพของหองเรียนที่มีฝา

ผนังส่ีดานหายไป กลายเปนภาพหองเรียนแหงโลกใหมขึ้นมาแทน เปนสภาพแวดลอมการเรียนรูใหม (new learning 

environment) ที่ครูและนักเรียนไดขยายเครือขายเปนชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพที่มีพลังขยายกวางออกจากหองเรียนและ

โรงเรียน สูเมือง รัฐ ประเทศ และโลก ซ่ึงสําหรับครู ถือเปนส่ิงหลีกเล่ียงไมได ที่จะตองมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในเรื่องหลักสูตร 

ยุทธศาสตรการสอน และการประเมินผลที่มีประสิทธิผลซ่ึงกันและกัน เพื่อใหชุมชนโรงเรียนบรรลุผลตามเปาหมายรวม

ดังกลาว ซ่ึงการพัฒนาชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพมีประโยชนตอครูดังน้ี เชน (1) ชวยสรางความรูทางวิชาชีพที่จะชวยใหครู

สามารถพัฒนางานของตนใหมีความหมาย นําไปสูความสําเร็จของนักเรียน (2) ชุมชนการเรียนรูเปดตลอด 24 ชั่วโมงตอวัน 

เปด 7 วันตอสัปดาห ที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดทุกที่ทุกเวลา (3) ชุมชนการเรียนรูชวยดึงครูออกจากความโดดเดี่ยวในหองเรียน

ส่ีเหล่ียมสูแหลงขอมูล แหลงสะทอนผล และขอมูลปอนกลับที่ดีๆ  (4) ขอมูล เครื่องมือ วิธีการ และการวิจัยใหมๆ สามารถทํา

ไดอยางตอเน่ือง ภายในเวลาไมนาน ในการสรางสรรค การผลิต หรือการเผยแพร (5) เปนวิถีทางสูรูปแบบการเรียนรูตลอด

ชีวิต  

7) ความตองการสถานศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21  ภาพของโรงเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 จะเปล่ียนไป จาก

ภาพการเปนส่ิงกอสราง (buildings) กลายเปนภาพศูนยรวมประสาท (nerve centers) ที่เชื่อมโยงครู นักเรียน และชุมชนเขา

กับขุมทรัพยขององคความรูที่มีอยูในโลกดวยเครื่องมือคอมพิวเตอรที่หลากหลาย เปนสถานศึกษาที่คํานึงถึงหลักการ ดังน้ี คือ 

(1) สรางความเขาใจในทักษะและผลลัพธเพื่อศตวรรษที่ 21 โดยโรงเรียนจะตองกําหนดไวเปนพื้นฐานใหนักการศึกษา ครู และ

ผูปกครองไดรับรูและมีประสบการณ ถึงเหตุผลความจําเปน (why) ส่ิงที่คาดหวังใหเกิดขึ้นกับนักเรียน (what) ครูเองจะตอง

สามารถสรางทางเลือกวาจะสอนพวกเขาอยางไร (how) และทราบไดวานักเรียนบรรลุผลแลวหรือไม โดยจะตองคิดกันเสีย

ใหมวา “จะสอนอะไร” มากอน “จะสอนอยางไร” (2) ใชหลักสูตรอยางประยุกตและสอดคลอง โดยพิจารณาวา การที่จะ

บรรลุผลน้ัน ควรทราบกอนวาผูคนเขาเรียนรูกันอยางไร แลวนํามาปรับใชใหสอดคลองกับผูเรียนยุคใหมที ่จะผูกพันกับการ

เรียนรูที่ยึดโครงงานและปญหาเปนฐานในบริบทที่เปนจริง รวมทั้งใชหลักสหวิทยาการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาทักษะแหง

ศตวรรษที่ 21 ซ่ึงหลักสูตรควรสงเสริมตอการพัฒนาผูเรียน เพื่อใชชีวิตทั้งในปจจุบันและอนาคต ที่จะเผชิญกับพลัง Web 2.0 

และการใชเทคโนโลยีอยางเขมขน (3) ใชรูปแบบการประเมินผลที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน มีความโปรงใส 

(transparency) นักเรียนมีสวนเก่ียวของในทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดเกณฑการประเมินเปนตนไป จะทําใหมีความเขาใจวา

พวกเขาถูกคาดหวังใหทําอะไร อยางไร  ทําไม และไดประโยชนอะไร  โดยถือวาเปนการศึกษาของพวกเขา เปนการเรียนรูของ

พวกเขา และเปนอนาคตของพวกเขา พวกเขาจึงจะตองเก่ียวของดวย (this is their education, their learning and their 

future – they must be involved in it) มีการประเมินผลทั้งดวยตนเองและจากเพื่อน (self & peer assessment) มีการ

ใหขอมูลยอนกลับที่เหมาะสมกับเวลา (4) สรางวัฒนธรรมเชิงนวัตกรรมและสรางสรรค  เพื่อใหมีอิทธิพลทั้งตอการเรียนรูของ

นักเรียนและสภาพแวดลอมของโรงเรียน เพื่อสนับสนุนและจูงใจสรางนวัตกรรมเพื่อการเรียนรูของนักเรียน การสรางสรรค

หรือคิดประดิษฐส่ิงใหมๆ เพื่อใหนักเรียนสามารถนําไปใชแกปญหา รวมทั้งสรางสภาพแวดลอมการเรียนรูที่จะกอใหเกิดการ

พัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 อยางตอเน่ือง (5) สรางความผูกพันทางอารมณและสังคมกับนักเรียน ปจจัยทั้งสองน้ีมีผล

ตอความผูกพันของนักเรียนที่มีตอโรงเรียน ตอผูบริหาร ตอครู และตอเพื่อน ซ่ึงหากขาดหายไปอาจเปนสาเหตุตอการแสดง



พฤติกรรมที่ไมดีหรือมีผลตอการเรียนรู  นักเรียนแตละคนตองการคนดูแลเอาใจใส ใหคําแนะนําปรึกษาหารือ สราง

ความคุนเคยกับสภาพแวดลอมทางสังคมในโรงเรียน ดังน้ัน นักเรียนแตละคนควรมีผูใหญอยางนอยหน่ึงคนที่คอยดูแลพูดคุย

เก่ียวกับชีวิต การเรียนรู สภาพสังคมในโรงเรียน รวมทั้งเปนแหลงความคิดความเห็นใหกับนักเรียน และ (6) สรางโอกาสการ

เขาถึงเทคโนโลยีไดทุกหนทุกแหง ซ่ึงบางโรงเรียนไดจัดใหนักเรียนมีคอมพิวเตอรโนตบุก (notebook computer) คนละอันใช

ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เพื่อใหมีผลตอการเรียนรู ตอการคิด ตอการสรางสรรค การวิจัย การพิมพ การส่ือสาร หรือ

กลาวส้ันๆ เพื่อใหบรรลุทักษะแหงศตวรรษที่ 21 (Apple Classrooms of Tomorrow - Today, 2008) 

8) ความตองการผูบริหารสถานศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่จะตองทํางานเพื่อใหมีความม่ันใจไดวาตนเองไดทํา

หนาที่เปนเชนผูนํา (as leader) เพื่อการเรียนรูของนักเรียน (student learning) เพราะการเรียนรูจะเกิดขึ้นไมไดหากขาด

การใชภาวะผูนํา (leadership)  โดยภาวะผูนําสถานศึกษา (school leadership) ที่หมายถึงแตละบุคคลตองมีความเขาใจใน

เน้ือหาเชิงวิชาการ การประเมินผล และเทคนิคการสอน มีการทํางานเพื่อเสริมสรางทักษะรวมกับครู การรวบรวม วิเคราะห 

และการใชขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ผูนําถูกคาดหวังใหทํางานรวมกับครู นักเรียน ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และ

หนวยงานตางๆ เพื่อใหมีความม่ันใจไดวาความตองการในการเรียนรูของนักเรียนทุกคนไดรับการตอบสนอง  ซ่ึงหมายความวา

สมาชิกในโรงเรียนจะตองมีภาวะผูนําน้ีกันทุกคน ไมหมายถึงเฉพาะตัวผูบริหารสถานศึกษาเทาน้ัน ตองมีการสรางวัฒนธรรม

ภาวะผูนํารวม (shared leadership) เพื่อใหแนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํามาจากสมาชิกทุกคนรวมกัน แตก็มิไดหมายความวา 

ผูบริหารสถานศึกษาจะปลีกตัวจากความรับผิดชอบน้ีออกไป แตกลับจะตองสนับสนุนใหมีความรับผิดชอบรวม (shared 

responsibility) ในการระบุปญหา การสรางทางเลือก และการนําไปปฏิบัติ  ผูนําจะตองใหการศึกษาและสรางแรงบันดาลใจ

ใหกับผูตาม และเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร ผูนําในปจจุบันและอนาคตจะตอง

พัฒนาทัศนคติใหมๆ ใหเกิดขึ้นดังน้ีดวย คือ (1) ทันสมัย (modernization) มองอนาคตอยางมีวิสัยทัศน (2) มีสัมพันธภาพ 

(relationships) สรางมิตรภาพที่เขมแข็งและยั่งยืน (3) ปรับตัว (adaptability) ตอบสนองความไมแนนอนไดรวดเร็ว (4) 

มุงม่ัน (assertiveness) เขาใจความขัดแยง จัดการดวยสมอง (5) สรางแรงบันดาลใจ (inspiration) ไมบังคับแตจูงใจ สราง

แรงบันดาลใจ (6) ทะเยอทะยาน (aspiration) มุงสรางความสําเร็จ (7) โปรงใส (transparency)  สรางความไววางใจให

เกิดขึ้น (8) เปนพี่เล้ียง (mentoring) มากกวาเปนผูสอน (9) ซ่ือสัตย จริงใจ (honesty) ไมโกหกหลอกลวง และ (10) มีพันธะ

รับผิดชอบ (accountability) คํานึงถึงคําม่ันสัญญา คํานึงถึงความสําเร็จหรือลมเหลว ปรับทิศทางหากไมถูกตองหรือไม

บรรลุผล (Victor, n.d.) 

9) ความตองการหองเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 ดังทัศนะใน Educational Origami  (n.d.) ที่กลาวถึงพื้นที่

หองเรียนในศตวรรษที่ 21 วายิ่งพูดกันถึงเรื่องการเรียนการสอนศตวรรษที่ 21 เทาไรก็ยิ่งมองเห็นถึงความจําเปนในการ

เปล่ียนแปลงพื้นที่เพื่อการเรียนการสอนเทาน้ัน เพื่อใหสะทอนถึงการเปล่ียนแปลงในกระบวนทัศนใหมที่ไดรับรูเหลาน้ัน เพราะ

หองเรียนในศตวรรษที่ 19 ออกแบบมาเพื่อรูปแบบการเรียนการสอนในสมัยน้ัน ที่มีลักษณะสําคัญคือ (1) ครูเปนศูนยกลาง (2) 

ส่ือสารจากคนเดียวไปหาคนจํานวนมาก (3) ขาดความยืดหยุน (4) ยากตอการสรางความรวมมือและการส่ือสาร (5) มี

เทคโนโลยีที่จํากัด (6) คอนขางตายตัว ยากตอการปรับเพื่อจุดมุงหมายอ่ืน (7) เนนรายคน มากกวาเนนการทํางานเปนกลุม 

ดังน้ันหองเรียนสําหรับศตวรรษที่ 21 ควรมีรูปรางหนาตาที่คํานึงลักษณะผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เชน (1) มีความรูพื้นฐานและ

เชี่ยวชาญทางเทคโนโลย ี(technology literate and adept) (2) มีความรูความชํานาญดานส่ือ (media savvy) (3) ยืดหยุน

และมีพลวัต (flexible and dynamic) (4) หลายภารกิจ (multitasking)  (5) เปนนักส่ือสารและนักรวมมือ 

(communicators and collaborators) (6) เปนแบบปฏิสัมพันธและเครือขาย (interactive and networked) (7) รวดเร็ว 

(instant) (8) ริเริ่มสรางสรรคและดัดแปลง (creative and adaptive) (9) นักเรียนเปนศูนยกลาง (10) เรียนรูตลอดชีวิต 

เรียนไดทุกที่ทุกแหง (lifelong education, anywhere any time) (11) รูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย  (have 

multimodal learning styles) 



ดังน้ัน หองเรียนสําหรับสําหรับศตวรรษที่ 21 ควรคํานึงถึงประเด็นตางๆ ดังน้ี (1) การเขาถึงเทคโนโลยีและส่ือตางๆ 

(access to technology and media) หองเรียนจะตองมีเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนับสนุนสตรีมมีเดีย 

(media streams) การส่ือสารสวนตัว (เชน skype) การส่ือสารเปนกลุม (เชน video conferencing/access grid) เพื่อให

นักเรียนสามารถ upload หรือ download งานหรือผลวิจัยที่สงเสริมตอหลักการเรียนรูแบบความรวมมือไดทุกหนทุกแหง 

รวมทั้งมีอุปกรณอํานวยความสะดวกตอการผลิตส่ือ (media) ที่อาจเปนภาพ เสียง รูปภาพ หรือเอกสารตํารา (2) การ

ออกแบบหองเรียน (classroom design) จะตองเอ้ือใหผูเรียนเปนนักส่ือสารและนักรวมมือ (communicators and 

collaborators) ใหสามารถทํางานเปนกลุมได อุปกรณตกแตงภายในหองและเทคโนโลยีตาง ๆ จะตองมีความยืดหยุนในการ

จัดวางใหมไดอยางงายและอยางรวดเร็ว เพื่อการทํางานเดี่ยว การทํางานเปนกลุม การนําเสนอรายงาน การอภิปราย การ

วางแผน การส่ือสาร และรูปแบบรวมมืออ่ืนๆ  (3) การมีพื้นที่แสดง (display spaces) เชน ไวทบอรด (whiteboards: IWB) 

พินบอรด (pinboards) พื้นที่ออนไลนเพื่อการเรียนรูแบบรวมมือ การประชุมสัมมนา และอ่ืนๆ ซ่ึงจะตองงายและไวตอการ

เชื่อมตอกับระบบส่ือ (media system)  

10) ความตองการสภาพแวดลอมการเรียนรูสําหรับศตวรรษที่ 21 เปนสภาพแวดลอมที่มีสภาพตื่นตัวทางปญญา 

(intellectually active places) มีรูปแบบการเรียนรูที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง ดังน้ี (1) นักเรียนเปนผูตั้งคําถาม ตั้ง

ประเด็น กําหนดปญหา โดยถือวาคําถามที่ยิ่งใหญ (great questions) เปนคําถามที่มาจากตัวนักเรียน ไมถูกชี้นําหรือชี้น้ิวให

ถามหรือบังคับตั้งประเด็น (2) คําถามดีมีความหมายตอคําตอบ (questions are valued over answers) หากมีคําถามดีๆ 

จะนําไปสูการเรียนรูที่ดีๆ (3) ความคิด (คําตอบ) มาจากหลากหลายแหลง ทั้งจากตัวครูและจากแหลงอ่ืนๆ ดวย เชน จาก

ชุมชน จากผูเชี่ยวชาญภายนอกหรือแมแตจากตัวนักเรียนเอง (4) ออกแบบใชวิธีการสอนที่หลากหลายเชน 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) เปล่ียนสภาพจาก

หองเรียนที่ไมมีความหมายเปนชุมชนการเรียนรูตามสภาพจริง  (6) เปนการเรียนรูแบบสวนบุคคล (personalized) ซ่ึง

นักเรียนมีสวนรวมกับครูในการกําหนดจุดมุงหมาย เน้ือหา วิธีการ และการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง ซ่ึงครูควรคํานึงถึง

การใชเกณฑที่หลากหลาย ไมประเมินเฉพาะผลลัพธ แตประเมินความสนใจ ความพรอมสําหรับเน้ือหา และอ่ืนๆ ดวย (7) เปน

การประเมินผลที่ตอเน่ือง ตามสภาพจริง โปรงใส และไมเปนการลงโทษ เปนการประเมินที่สามารถแยก “good students” 

จาก “good thinkers” ได  (8) เกณฑวัดความสําเร็จมีความสมดุลและโปรงใส ไมควรใหนักเรียนคาดเดากันวา 

“ความสําเร็จ” ที่คาดหวังคืออะไร และไมควรเนนแตเรื่อง “การมีสวนรวม” ในการประเมินผลลัพธ ทัศนคติ หรืออ่ืนๆ เทาน้ัน 

แตใหคํานึงถึงการประเมินส่ิงที่มีความหมายตอตัวนักเรียนเปนสําคัญ ไมใชมีความหมายตอตัวครู หรือตอเพื่อนครู หรือตอส่ิงที่

ผูเชี่ยวชาญเขียนไวในตํารา (9) สรางนิสัยการเรียนรูอยางตอเน่ือง  (10) ใหโอกาสปฏิบัติ เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจใน

เน้ือหา (Heick, 2012) 

11) ความตองการเปล่ียนแปลงทัศนะและการปฏิบัติจากกระบวนทัศนดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู

กระบวนทัศนใหม (new paradigm) ดังขอเขียนในเว็บไซตของ 21st Century Schools.com (2008) ที่ไดกลาวถึง 

กระบวนทัศนทางการศึกษาในปจจุบันวา สวนใหญเปนไปตามแนวของศตวรรษที่ 20 การที่จะเปล่ียนเปนกระบวนทัศนใหม

สําหรับศตวรรษที่ 21 น้ัน นักการศึกษาหรือคนอ่ืนๆเห็นวา“ยังเปนไปไมได”อยางไรก็ตามแมวาการเปล่ียนกระบวนทัศนเปน

เรื่องไมงาย และแมในยามที่นึกภาพการศึกษายังเปนภาพอยางที่เคยเปนมา แตเราคงตองมุงเปล่ียนกระบวนทัศนเขาสู

การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21  เปนการศึกษาที่มีความยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เปนการศึกษาที่จะทําใหโลก

เกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เปนการเปล่ียนแปลงที่จะมีปญหาและความเปนไปไดใหมๆ ที่นาตื่นเตนเกิดขึ้น เปนการ

เปล่ียนแปลงจาก “ที่น่ี” (here) ไปสู “ที่น่ัน” (there) อันเปนผลสืบเน่ืองจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยี (technological 

revolution) โดยมีขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนทัศนเกาที่ตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปสูกระบวนทัศนใหม ดังน้ี 



กระบวนทัศนเกาศตวรรษที่ 20 กระบวนทัศนใหมศตวรรษที่ 21 

� ยึดครูเปนศูนยกลาง  เรียนโดดเดี่ยวในหองเรียน 

หลักสูตรแบบแยกสวน ทองจํา 

� ตามสภาพแวดลอม เรียนรูชีวิตจริง หลักสูตรยึดโครงงาน

เปนฐาน คิดสรางสรรค 

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

� เนนทองจําขอเท็จจริงที่แปลกแยกจากชีวิตจริง  � เนนส่ิงที่นักเรียนรู สามารถทําไดและเปนได 

� เนนทักษะขั้นต่ําของ Bloom’s taxonomy  � เนนทักษะขั้นสูงของ Bloom’s taxonomy  

� ใหความสําคัญกับตํารา  � ใหความสําคัญกับการสืบคนวิจัย  

� รอรับการสอน (passive learning) � เรียนรูดวยตนเอง (active Learning) 

� โดดเดี่ยวลําพังในหองส่ีเหล่ียม  � เปดโลกกวางกับเพื่อนรวมชั้นและคนอ่ืน 

� ครูเปนศูนยกลางของความสนใจและสารสนเทศ � นักเรียนเปนศูนยกลาง ครูเปนผูอํานวยความสะดวกหรือ

เปนโคช  

� เสรีภาพทางการเรียนนอย  � เสริภาพทางการเรียนสูง 

� ไมไววางใจกัน ไมมีการจูงใจนักเรียน � เชื่อใจกัน เรียนรูรวมกัน จูงใจสูง  

� หลักสูตรแยกสวน  � หลักสูตรบูรณาการ หรือสหวิทยาการ  

� ใหความสําคัญกับเกรดเฉล่ีย � ใหความสําคัญกับส่ิงที่ไดเรียนรู   

� คาดหวังต่ํา    � คาดหวังนักเรียนประสบผลสําเร็จสูง  

� ครูเปนผูตัดสิน    � ตนเอง เพื่อน และคนอ่ืน เปนผูประเมิน 

� หลักสูตรและโรงเรียนไมเก่ียวของและไมมีความหมาย

ตอผูเรียน   

� หลักสูตรคํานึงถึงความสนใจ ประสบการณ ความสามารถ

พิเศษ และโลกที่เปนจริง  

� ส่ิงพิมพเปนพาหนะพื้นฐานเพื่อการเรียนรูและการ

ประเมินผล 

� การปฏิบัติ โครงงาน ส่ือประเภทตางๆ ถูกใชเพื่อการ

เรียนรูและประเมินผล 

� ไมคํานึงถึงความหลากหลาย � คํานึงถึงความหลากหลายของนักเรียนไมมี“one size fits 

all” หรือ “one style fits all” 

� เนน 3 R’s อาน เขียน และคิดเลข � เนนความรูพื้นฐานเชิงพหุ (multiple literacies: 

multicultural, media, information, emotional, 

ecological, financial and cyber literacies) 

� รูปแบบโรงงาน (factory model) ตอบสนองความ

ตองการของนายจางโรงงาน 

� รูปแบบโลก (global model) ตอบสนองสังคมไฮเทค

เขาถึงอินเตอรเน็ต มีเว็บไซดที่ครูและนักเรียนเขาไปมีสวน

รวมเรียนรูโครงงานตางๆ กับทั่วโลกได 

� ยึดม่ันใน no child left behind และการทดสอบ

มาตรฐาน 

� มีการทดสอบมาตรฐาน แตมีการประเมินผลอยางอ่ืนดวย 

ดังกลาวในตอนตนๆ วาจุดมุงหมายหลักของการนําเสนอเน้ือหาในบทความน้ี ไมนําเสนอในเชิงวิพากษวิจารณ แตจะ

นําเสนอแนวคิดใหมหรือกระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ในมิติตาง ๆ ใหเปนขอมูลสารสนเทศพื้นฐาน

สําหรับผูศึกษาบทความน้ีไดใชดุลยพินิจของตนเองเปนหลัก ขณะเดียวกันไดปูพื้นฐานความเขาใจเก่ียวกับนิยามและลักษณะ

ของคําวานวัตกรรมที่จะนําไปสูการพิจารณาวากระบวนทัศนใหมทางการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ในมิติตางๆ น้ัน เปน

นวัตกรรมหรือไม เปนนวัตกรรมในลักษณะใด และหากถือเปนนวัตกรรมและหากจะนํานวัตกรรมน้ันมาสูการพัฒนาหรือการ

เปล่ียนแปลงในสังคมไทยหรือการศึกษาไทยควรทําอยางไร ดังน้ัน ผูเขียนจะไมสรุปเน้ือหาในเชิงชี้นําวาเปนส่ิงที่ใชหรือไมใช 



เปนส่ิงที่ควรทําหรือไมควร ในบริบทสังคมไทยหรือการศึกษาไทย แตขอจบการเขียนบทความน้ี ดวยทัศนะของ Ryshke 

(2012) ที่กลาวถึงขอความหน่ึงในนิตยสาร Forbes ที่เขียนเก่ียวกับ “ตอตานนวัตกรรม: 10 วิธีที่ไมกอใหเกิดนวัตกรรม” โดย 

Holly Green แลว Ryshke ไดนําแนวคิดน้ันมาเปนแนวในการใหขอเสนอแนะ 10 วิธี สําหรับโรงเรียนเพื่อเสริมสราง

นวัตกรรมในตัวครูและนักเรียน ดังน้ี 

10 วิธีที่ไมกอใหเกิดนวัตกรรม 
10 วิธีสําหรับโรงเรียนเพื่อเสริมสรางนวัตกรรม 

ในตัวครูและนักเรียน 

� คิดแบบยึดติด (stuck thinking) � ใหครูและนักเรียนไดตั้งคําถาม เชน  เราจะเปล่ียนแปลงวิธีการ
คิดเก่ียวกับโรงเรียนจะปรับปรุงการเรียนรูกันอยางไร 

� เราไดทําในส่ิงน้ันแลว (we’ve 
always done it that way) 

� ใหครูและนักเรียนสรางกิจวัตรใหม ประเพณีใหม และแนวทาง
ใหมในการเรียนรู 

� ถนอมตัว ปลอดภัยไวกอน 
(playing not to lose) 

� ใหครูและนักเรียนอยูในแนวหนาเผชิญกับส่ิงที่นาตื่นเตนและเรา
ใจในสังคม 

� ไมสนใจลูกคา (customer 
discontent) 

� ใหโรงเรียนไดรับขอมูลสะทอนผลเปนประจําจากนักเรียน 
ผูปกครอง และผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ วาไดทําใหบรรลุความตองการ
ของนักเรียนทั้งหมดแลวหรือไม 

� ใชวิธีแบบโลนเรนเจอร– มือปราบ
คนสุดทาย (the lone ranger 
approach)  

� กระตุนครูและนักเรียนสรางชุมชนของผูเรียนแบบรวมพลังที่มี
เครือขายทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนสงเสริมการทํางานเปน
ทีมในการสะทอนผลการเรียนรู 

� ไมถือความลมเหลวเปนทางเลือก 
(failure is not an option) 

� ยอมรับในความลมเหลว สนับสนุนวัฒนธรรมโรงเรียนใหยึดถือวา
ความลมเหลวเปนเชนเชื้อเพลิงที่จะกอใหเกิดนวัตกรรม ยอมให
ครูและนักเรียนมีขอผิดพลาด เพื่อใหเกิดการเรียนรูและเติบโต
จากขอผิดพลาดน้ัน 

� มีจิตใจตามผูนํา (follow the 
leader mentality) 

� กระตุนครูและนักเรียนมองไปไกลกวาปจจุบัน ตองการเปนอะไร
ใน 5 ปหรือ 10 ปขางหนา สงเสริมวัฒนธรรมที่สนับสนุนความ
เปนนักคิดที่อิสระที่ใหคุณคากับการศึกษาวาเปนการนําไป
ขางหนา (to lead out) 

� การจางที่ออนแอ (weak hires) � นําคนเขาสูชุมชนโรงเรียนอยางมีความหลากหลายในความคิด
และมีวิธีการที่นาสนใจ ไมจางครูหรือรับนักเรียนเขามาอยางเปน
แบบเดียวกัน (prototype) จางอยางไมซํ้ากันและอยางมี
ศักยภาพ 

� ขาดทักษะ (lack of know how) � ไมกลัวที่จะกําหนดความคาดหวังใหมสําหรับครูและนักเรียนที่จะ
กอใหเกิดทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 ที่จะเชื่อมโยงผูเรียนสู
สังคมระดับโลก 

� คาดหวังที่ไมจริง (unrealistic 
expectations) 

� ไมใสไขทุกใบไวในตะกราใบเดียวแลวคิดการณใหญ ใหใช 
นวัตกรรมทางความคิดจิตใจ (soft innovation) กระตุนครูและ
นักเรียนใหมีการสรางสรรคส่ิงใหมๆ ตลอดเวลา 

 

 

 



เอกสารอางอิง 

วิโรจน สารรัตนะ (2556) กระบวนทัศนใหมทางการศึกษา: กรณีทัศนะตอการศึกษาศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: หจก. ทิพย
วิสุทธ์ิ.  

วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2559). นวัตกรรม. คนเม่ือ 22 มกราคม 2559 จาก https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8% 
99%E0% B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1 

21st Century Schools.com (2008). 21st century schools. Retrieved 21 January 2013, from 
http://www.21stcenturyschools.com/what_is_21st_century _education.htm 

Apple Classrooms of Tomorrow – Today (ACOT2) (n.d.). Six design principles for the 21st century high 
school. Retrieved January 4, 2013, from http://education.apple. com/acot2/principles/ 

Churches, A.  (2008). 21st century pedagogy. Retrieved January 10, 2013, from http://edorigami. 
edublogs.org/2008/08/16/21st-century-pedagogy/ 

Conley, D. (2010). College and career ready: Helping all students succeed beyond high school. San 
Francisco: Jossey-Bass. 

Costa, A. and Kallick, B. (2012). 21st century Learning: Preparing students for complex futures. Retrieved 
February 23, 2013, from  http://www.teach thought.com/learning /21st-century-learning-preparing-
students-for-complex-futures/ 

Credaro, A. (2006). Innovation and change in education.  Retrieved December 5, 2015, from http://www. 
warriorlibrarian.com/LIBRARY/innovate.html 

Educational Origami  (n.d.) . 21st century learning space. Retrieved January 27, 2013, from http://edoriga 
mi. wikispaces.com/21st+Century+Learning+Spaces 

Gorman, M. (2012). 21st Century educational technology and learning. Retrieved February 26, 2013, from 
http://21centuryedtech.wordpress. com/2012/10/06/part-1-professional-education-learning-
communities-definition-process-common-core/ 

Heick, T.  (2012). 10 characteristics of a highly effective learning environment. Retrieved January 22, 2013, 
from http://www.teachthought.com/learning/10-characteristics-of-a-highly-effective-learning-
environment/ 

Juke, I. and Dosaj, A. (2006). Understanding digital children (DKs): Teaching & learning in the new digital 
landscape. Retrieved February 25, 2013, from http://edorigami.wikispaces.com/file/view/Jukes+-
+Understanding+ Digital+Kids.pdf 

Prenksy, M. (2001). Digital natives, digital immigrants in the horizon (MCB University Press, Vol. 9 No. 5, 
October 2001). Retrieved February 18, 2013, from http://www.marcp rensky.com/writing/ 
prensky%20%20digital%20natives,% 20digital%20immigrants%20-%20part1.pdf 



Ryshke, R. (2012). What schools can do to encourage innovation? Retrieved December 5, 2014, from 
http://rryshke.wordpress.com/2012/02/26/what-schools-can-do-to-encourage-innovation/ 

Sahu, A.  (2013). Why education needs innovation? . Retrieved December 5, 2014, from http://anilsahu77 
.blogspot.com/2013/08/why-education-needs-innovation.html 

The Choices Program (n.d.). Choices curricula promote 21st century skills. Retrieved January 21, 2013 from 
http://www.choices.edu/about/21st-century-skills.php 

The Victorian Council of School Organizations Inc. (VICCSO) (2012). A 21st century curriculum - discussion 
paper. Retrieved January 22, 2013, from http://www.viccso.org.au/big-ideas/a-21st-century-
curriculum 

Victor, J.  (n.d.) Ten attitudes for effective 21st century leaders. Retrieved January 6, 2013 from 
http://www.ehow.com/info_8489161_10-effective-21st-century-leaders.html 

Wagner, T. (2010). 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. Retrieved January 20, 2016, from 
http://www.amazon.com/The-Global-Achievement-Gap-Need/dp/0465002307  

Wikipedia, the free encyclopedia (2016). Innovation. Retrieved January 22, 2016, from https://en.wikip 
edia.org/wiki/Innovation 

Word Press (2011). Characteristics of a 21st century learner. Retrieved February 12, 2013, from 
http://blog.core-ed.org/tessa/2011/11/08/characteristics-of-a-21st-century-learner/ 

 

 

 
 


