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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และมีการใช้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการขับเคลื่อน

ประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่ความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ดังนั้นระบบ
การศึกษาจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะของคนยุคใหม่ โดยเตรียมผู้เรียนให้มี
ทักษะศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตามที่มาตรฐานการศึกษาของชาต ิพ.ศ. 2561 ก าหนด คือ เป็นผู้เรียนรู้ 
ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และ พลเมืองที่เข้มแข็ง เพื่อให้ผู้เรียนยุคใหม่สามารถ “ธ ารงความเป็นไทยและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก” การจะพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ ดังกล่าว สถาบันการศึกษา และครูผู้สอนต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่นี้ ตั้งแต่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมที่เปลี่ยนไป พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ มีการน านวัตกรรมสื่อการสอนมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตร ประเมินตามสภาพความเป็นจริง ที่เน้นเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนให้เกิดผลลัพธ์ของคุณลักษณะคนยุคใหม่ 
ค ำส ำคัญ : การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่, คุณลักษณะคนยุคใหม่ 
 

ABSTRACT 

 In the 21st century, Thailand 4.0 policy was developed to lead the country towards 

"prosperity, stability and sustainability" with technology, creativity, and innovation. 

Therefore, the education system needs to be adapted to develop learners to have the 

characteristics of the people of the new generation. By preparing students with 21st 

century skills and attributes as required by National Education Standards 2018, they will 

be learners, innovators, and active citizens. "Be Thai and be competitive on the world 

stage" In developing such traits, educational institutions and teachers must adapt to 

improve learning management in the modern world. Since the development of the 

curriculum in relation to social change. Develop new teaching technology and learning 

management, Innovative teaching materials are used for teaching and learning and assess 

according to the curriculum and focus on improving authentic assessment of learning 

outcomes of learners. 
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บทน ำ 
“วิชาความรู้อันพึงประสงค์นั้น ได้แก่วิชาและความรู้ที่ถูกต้อง ชัดเจน แม่นย าช านาญ น าไปใช้

การเป็นประโยชน์ได้พอเหมาะพอควร ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสร้างเสริมความรู้
อย่างนี้ขึ้นได้อย่างไร เบื้องต้นจะต้องเลิกคิดว่าเรียนวิชาไว้เพ่ือสอบไล่ เพราะในชีวิตของเราเราไม่ได้อยู่
กับการกาผิดกาถูกในข้อสอบ หากแต่อยู่กับการท างานและการวินิจฉัยปัญหาสารพัดทางที่ถูก เรา
จะต้องขวนขวายเปิดตาเปิดใจให้เรียนรู้อยู่เสมอ ทั้งโดยทางกว้างและทางลึก เมื่อรู้แล้ว ก็น ามาคิด
พิจารณาให้เห็นประเด็น ให้เห็นส่วนที่เป็นเหตุ ส่วนที่เป็นผล ให้เห็นล าดับ ความเกาะเกี่ยวต่อเนื่องแห่ง
เหตุและผลนั้น ๆ ไปจนตลอดให้เข้าใจโดยชัดเจนแน่นอน เพ่ือให้สามารถส าเหนียกก าหนดและจดจ าไว้
ได้ทั้งส่วนที่เป็นหลักเป็นทฤษฎีทั้งส่วนเรื่องราวหรือรายละเอียด จักได้สามารถน าไปสั่งสอนผู้อ่ืน และ
น าไปเทียบเคียงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการงาน หรือการคิดอ่านแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตต่อไป” (วงเดือน 
นาราสัจจ์, 2559, น. 4) 

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 26 มิถุนายน 
2523 จะเห็นได้ว่า พระบรมราโชวาทข้างต้น องค์ที่ยกมานี้ สะท้อนให้เห็นแนวพระราชด าริเกี่ยวกับ
การศึกษา และการจัดการเรียนรู้ ให้รู้ให้ถูกต้อง เรียนรู้อยู่เสมอ น าความรู้มาสู่ความคิดอย่างมีเหตุผล 
และคิดแก้ปัญหา ซึ่งยังคงน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะของคนยุค
ใหมไ่ด้เป็นอย่างด ี 

ปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่าง
เต็มตัวประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศนโยบาย Thailand4.0 ซึ่งมีหัวใจส าคัญคือ การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่ความ “มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน” ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในโลก
ยุคใหม่ จะต้องมีการปรับเปลี่ยน ถ้าการเรียนการสอนของครูอาจารย์ยังคงเน้นการถ่ายทอดวิชาความรู้
เป็นลักษณะสั่งสอน ความรู้ ความจ า เพ่ือน าไปสอบ ย่อมส่งผลให้ผู้เรียนขาดทักษะด้านความคิด
วิจารณญาณ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดไม่เป็น และไม่สามารถแก้ปัญหา การขับเคลื่อนประเทศด้วย
นวัตกรรมก็เป็นไปได้ยาก ประกอบกับปัจจุบันเป็นยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกของเศรษฐกิจการค้า 
โลกาภิวัฒน์ และเครือข่าย ความเป็นเมือง การมีอายุยืนยาว ล้วนส่งผลต่อการด ารงชีพของคนในสังคม 
ผู้มีชีวิตอยู่ต้องปรับตัวให้สามารถด ารงอยู่ได้ การจัดการเรียนการสอนโดยใช้องค์ความรู้เดิมย่อมไม่
เพียงพอต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาด้านการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่จึง
ส าคัญอย่างยิ่ง เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในอนาคต 
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คุณลักษณะคนยุคใหม่ 
 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ท าให้วิทยาการทางการศึกษา
และการจัดการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยน ส่งผลให้วงการศึกษาของประเทศไทย น าโดยส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2561) ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งถือเป็น
ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ของคนไทย เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งใช้เป็นกรอบ
ส าหรับการสร้างคนไทย 4.0 ตามบริบทของท้องถิ่นและสถานศึกษา โดยมีสาระส าคัญสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545, ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561-2580, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579 มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ของการศึกษา โดยพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่  

1. ผู้เรียนรู้ หมายถึง เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือก้าว
ทันโลกยุคดิจิทัล และโลกในอนาคต  

2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล 
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์
และพัฒนานวัตกรรม 

3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส านึก มีจิตอาสา มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชาติ และอยู่ร่วมในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

นอกจากนี้ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ก็ส าคัญ เพราะศตวรรษที่ 21 นี้ เป็นยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวนความรู้เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วทุกวัน ผู้เรียนที่ท่องเก่ง เรียนเก่งอย่างเดียวไม่พอ แต่ต้อง
เป็นผู้ใฝ่รู้ อยากเรียนรู้ของใหม่ และรู้วิธีที่จะเรียนรู้ด้วย และต้องมีทักษะการใช้ชีวิตที่ดีด้วย  ดังนั้น
คุณลักษณะของคนยุคใหม่ จึงต้องมีทักษะศตวรรษที่ 21 ร่วมด้วย ได้แก่ มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
และมีทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม ทักษะความร่วมมือและการ
ท างานเป็นทีม ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของ
วัฒนธรรม ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะอาชีพและการเรียนรู้ ความมีเมตตา
กรุณา วินัย คุณธรรมละจริยธรรม (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) 

การที่ประเทศไทยเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 และมีการใช้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการขับเคลื่อน
ประเทศ การเตรียมผู้เรียนให้พร้อมในยุคใหม่นี้ จึงต้องเตรียมผู้เรียนให้มีทักษะศตวรรษที่ 21 และมี
คุณลักษณะตามที่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ก าหนด เพ่ือให้ผู้เรียนยุคใหม่ สามารถ 
“ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” 
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กำรจัดกำรเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ไม่ใช่เป็นเพียงการให้ความรู้กับผู้เรียนเท่านั้น แต่เป็นการเตรียม

มนุษย์ให้เป็นมนุษย ์(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2559: 10-11) สอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 81 ระบุให้รัฐ
ต้องจัดการศึกษา อบรม และสนับสนุนให้จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม สร้างเสริมความรู้
และปลุกจิตส านึกที่ถูกต้อง ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงต้องพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการด าเนินชีวิต และสร้างทักษะผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 และคุณลักษณะตามท่ีมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 ก าหนด 

สถาบันการศึกษา และครูผู้สอนควรต้องจัดการศึกษา/จัดการเรียนรู้ไปในทิศทางเชิงสร้างสรรค์ 
โดยการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ได้ ในบทความนี้ ผู้เขียนขอน าเสนอ ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่
เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนยุคใหม่ ดังนี้  

1. หลักสูตร 
หลักสูตรเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการจัดการศึกษา เพราะเป็นการขยายแนวคิดในการจัด

การศึกษา หรือปรัชญาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ดังที่ Saylor, Galen J., Alexander. William M., & 
Lewis. Arthur J. (1981, p. 8) ได้ให้ความหมายหลักสูตรว่า เป็นแผนส าหรับก าหนดโอกาสการเรียนรู้
ให้บุคคลได้รับการศึกษา หลักสูตรต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไม่สามารถก าหนดไว้ตายตัวได้  

ไทยแลนด์ 4.0 เป็นโมเดลในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต้องมีนวัตกรรมเป็นของ
ตนเอง เป็นยุคเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ และ สร้างนวัตกรรม เน้นการสร้างให้คนไทยสามารถคิด
เองได้ การจัดหลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของผู้เรียนที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม มี
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพ่ือกระตุ้นการเรียนรู้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและการ
วิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การพัฒนา
หลักสูตร จึงต้องเริ่มจากการส ารวจความต้องการของสังคม น ามาสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู โดยครูต้องฝึกให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดมากกว่าการใช้ความจ า ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์และใช้
สถานการณ์ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ และใช้การเรียนรู้เชิงรุก ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเสาะแสวงหาความรู้
มาใช้ในการแก้ปัญหาที่ได้รับมอบหมายอย่างมีกระบวนการและมีขั้นตอน ซึ่งจะท าให้ได้มาซึ่งความรู้ที่
ทันต่อเหตุการณ์และเป็นความรู้ที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง ( เอกนฤน บางท่าไม้. 2561: 34 อ้างอิง
จาก Walton, H. and Matthews, M., 1989) สถาบันการศึกษาควรมีการส่งเสริมการเรียนการสอน
และน า “STEM Education (Science, Technology, Engineering, Mathematics)”มาใช้ ในการ
จัดการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในศาสตร์เหล่านี้ (STEM) ไปบูรณาการและพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation) หลักสูตรทุกระดับควรมีการสอนเรื่องความดีและคุณธรรมควบคู่ไปกับการ
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สอนเรื่องขององค์ความรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักแยกแยะความดีกับความชั่ว ให้รู้จักแบ่งปัน มีจิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีความละอายหรือเกรงกลัวต่อบาป เพราะคุณธรรมเหล่านี้เป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
การพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ นอกจากนี้ระบบการประเมินก็ควรให้มีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับหลักสูตรด้วย โดยเฉพาะข้อสอบที่ใช้วัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน ควรเป็นข้อสอบอัตนัย 
หรือเป็นสถานการณ์ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นในลักษณะการคิดวิเคราะห์ การคิด
อย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ และการคิดแก้ปัญหา เพ่ือผลลัพธ์คุณลักษณะคนยุคใหม่ 

2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
การจัดการเรียนการสอน เป็นการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมี

ประสบการณ์ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร สอดคล้องกับจุดประสงค์เนื้อหาวิชา และผลลัพธ์
คุณลักษณะของผู้เรียน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2559: 10; ธนวัฒน์ ศรีไพโรจน์และคณะ. 2561 : 98) กล่าวว่าการศึกษาในยุค Thailand 
4.0 ควรเป็นการสร้างคนหรือผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่นกัน ดังนั้น การก าหนด
สมรรถนะและบทบาทของครูผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากคุณภาพของครูผู้สอนมัก
เป็นปัจจัยส าคัญของความส าเร็จทางด้านการศึกษา  

การจัดการเรียนการสอนในยุคใหม่ ยุคไทยแลนด์ 4.0 และยุคศตวรรษท่ี 21 ต้องก้าวข้ามสาระ
วิชา ไปสู่การเรียนรู้ ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนโดยการบอกเล่าความรู้ไม่ได้ แต่ต้องจัดกระบวนการสร้าง
ประสบการณ์ทางตรงให้ผู้เรียน และสนับสนุนให้เรียนรู้ด้วยตนเองในผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่าง
หลากหลาย โดยครูเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ฝึกสอน (Coach) และอ านวย
ความสะดวก (Facilitator) ครูควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนรู้  โดยครูควร
จัดการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือ
ปฏิบัติ และรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ จนท าให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้
ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา ได้ เพ่ือเป็นการ
ตอบสนองความต้องการของประเทศ ครูต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความ
กระหายใคร่รู้  อยากค้นหาค าตอบ ซึ่ งจะท าให้ผู้ เรียนกลายเป็น  “Active Learner” โดยผ่าน
กระบวนการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning = PBL) ซ่ึง ดิเรก พรสีมา (2559) 
กล่าวว่า การเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนอาจค้นหาค าตอบได้จากห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ 
แปลงสาธิต โรงงาน สถานประกอบการ จึงท าให้เกิดค าว่า “Work– based Learning” หรือ “Work-
integrated Learning” ขึ้น และสถานประกอบการเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนในยุค 
4.0 และจากการจัดการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐานนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์
ที่เป็นปัญหาจริง และร่วมกันคิดหาทางแก้ปัญหาต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี
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ความหมาย (Meaningful Learning) และน าไปสู่การพัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2553: 137) 

นอกจากนี้ ในการจัดการเรียนการสอนควรใช้วิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองการ
เรียนรายบุคคล ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตราที่ 24 ที่ว่า การจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ต้องจัดเนื้อหา กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล และมาตรา 22 ที่ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด ครูควรจัดการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม การเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต การท าโครงงาน เน้นการเรียนรู้เพ่ือ
แก้ปัญหาไม่เน้นการจดจ าข้อมูล ฝึกทักษะให้ผู้เรียนรักการอ่าน การค้นคว้าความรู้ รู้จักประเมิน ตีความ 
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ด้วยตนเอง จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่ ยุคศตวรรษ
ที่ 21 ต่างจากสมัยเดิม ดังแสดงในตารางที่ 1 (ปราณี อ่อนศรี, 2558: 10 อ้างอิงจาก Trill, B.F. 2009) 

 

ตำรำงท่ี 1 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมและในศตวรรษที่ 21  
การจัดการเรยีนการสอนแบบเดมิ  การจัดการเรยีนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

1. ครูเป็นศูนย์กลาง 1. ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
2. การสอนโดยตรง 2. เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
3. เน้นความรู ้ 3. เน้นทักษะ 
4. เน้นเนื้อหาสาระ 4. เน้นกระบวนการ 
5. เน้นทักษะพื้นฐาน 5. เน้นทักษะการประยุกต ์
6. เน้นทฤษฎี 6. เน้นการปฏิบัต ิ
7. เน้นความจริงและศาสตร ์ 7. เน้นค าถามและปัญหา 
8. เน้นหลักสูตร 8. เน้นโครงงาน 
9. มีการก าหนดระยะเวลา 9. เรียนได้ตามสะดวก 
10. หลักสตูรเดียวส าหรับทุกคน 10. เน้นรายบุคคล 
11. เน้นการแข่งขัน 11. เน้นความร่วมมือ 
12. เป็นการเรียนในห้องเรียน 12. เป็นการเรียนในชุมชน 
13. เป็นการใช้ต ารา 13. เน้นการใช้ web 
14. เป็นการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 14. เน้นการประเมินพัฒนาการ 
15. เรียนรูเ้พื่อศึกษาเลา่เรยีน 15. เรียนรู้เพื่อชีวิต 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะคนยุคใหม่ นอกเหนือจากการปรับเปลี่ยน
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแล้ว ครูต้องเข้าใจศาสตร์การสอน(Pedagogical Practices) ด้วย เพ่ือ
น ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนส าหรับครู ดังเช่นการศึกษาประเทศสิงคโปร์ ได้ก าหนด
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แนวปฏิบัติที่สะท้อนความเข้าใจในศาสตร์การสอน ส าหรับครูสิงคโปร์ ดังนี้ (อรรถพล อนันตวรสกุล, 
2560) 

1) การสร้างวัฒนธรรมชั้นเรียนเชิงบวก (Positive Classroom Culture) ประกอบด้วย การ
สร้างปฏิสัมพันธ์และการเกื้อกูลกัน, การริเริ่มและคงไว้ซึ่งวินัยเชิงบวก, การก าหนดความ
คาดหวังและแนวปฏิบัติของชั้นเรียน, การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ, การสร้างความเชื่อมั่น
เสริมพลังแก่ผู้เรียน 

2) การเตรียมความพร้อมบทเรียน (Lesson Preparation) ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนของบทเรียน, การพิจารณาท าความเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล, การคัดสรรและ
จัดล าดับสาระความรู้, การตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์การสอน, การวางแผนการใช้ค าถาม
หลักในการสอน, การวางล าดับกิจกรรมของบทเรียน, การตัดสินใจเลือกอุปกรณ์และข้อมูล
ประกอบการเรียนรู้ 

3) การจัดการบทเรียน (Lesson Enactment) ได้แก่ การทบทวนความรู้พ้ืนฐานก่อนเริ่ม
เรียน, การเร้าความสนใจ, การสนับสนุนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียน, การปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ์จริง, การให้ค าอธิบายขั้นตอนต่าง ๆอย่างชัดเจน, การสร้างบรรยากาศที่
ตื่นตัวและลื่นไหล, การเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, การใช้ค าถามเพ่ือการ
เรียนรู้, การสรุปบทเรียน 

4) การประเมินผลและการให้ผลป้อนกลับ  (Assessment and Feedback) ได้แก่ การ
ก าหนดภาระงานที่มีความหมาย, การตรวจสอบความเข้าใจและการให้ข้อมูลป้อนกลับ, 
การสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 

3. สื่อกำรสอน 
จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยี 

โทรคมนาคม ประกอบกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่ต้องเป็นผู้สร้างนวัตกรรม ครูจึงควรพัฒนานวัตกรรม
สื่อการสอนให้ทันสมัย ตอบสนองผู้เรียนในยุคดิจิทัล ซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม Generation Z เป็น
คนที่เกิดหลังจากปี ค.ศ. 1995 หรือปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา เด็ก ๆ กลุ่มนี้จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่ง
อ านวยความสะดวก มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว  ดังนั้นครูต้อง
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้ทันสมัย โดยน าเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สร้างนวัตกรรมสื่อการสอน ได้แก่ คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) มัลติมีเดีย การประชุมทางไกล ชุดการสอน วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์  เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณลักษณะของครูทางด้านเทคโนโลยีในยุคศตวรรษที่ 21 หรือ
เรียกว่า e-Teacher จะประกอบด้วย 9 คุณลักษณะที่ครูพึงปฏิบัติ ดังนี้ (เยาวเรศ ภักดีจิตร, 2557) 



 
104 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2564) 
Vol.1 No.1 (May-August 2021) 

1) Experience คือ มีประสบการณ์การเรียนรู้แบบใหม่ สามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น 
Internet , e-Mail, การใช้ CD 

2) Extended คือ มีทักษะการค้นหาความรู้ได้ตลอดเวลา เพราะ อินเทอร์เน็ต สามารถใช้ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ไหนก็ได้ โดยใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้า 

3) Expanded คือ การขยายผลของความรู้นั้นสู่ผู้เรียน ประชาชนทั่วไป และชุมชน สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ลง VDO หรือบน Web เพ่ือให้เกิดการเพิม่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ของผู้คนโดยรวม 

4) Exploration คือ สามารถเลือกเนื้อหาที่ทันสมัย เอกสารอ้างอิง ค้นคว้าทั้งสาระและบันเทิง 
เพ่ือให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือน ามาออกแบบการเรียนการสอน 

5) Evaluation คือ เป็นนักประเมินที่ดี สามารถใช้เทคโนโลยีในการประเมินผล 
6) End-User คือ เป็นผู้ใช้ปลายทางที่ดี เช่น สามารถ Browse ไป Web Site ที่มีคุณค่าบน

อินเทอร์เน็ตและเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างหลากหลาย 
7) Enabler คือ สามารถใช้เทคโนโลยีสร้างบทเรียนและเนื้อหาเพ่ิมเติมมาใช้ในการประกอบ

การเรียนการสอน เป็นการจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนมากข้ึน  
8) Engagement คือ ครูที่ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนความเห็น หาแนวร่วม เพ่ือให้เกิดชุมชน เช่น 

การคุยกันบน Web ท าให้มีความคิดใหม่ๆ เกิดชุมชนครูบน Web 
9) Efficient and Effective คือ ครูที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องเป็นผู้ใช้เทคโนโลยี

ได้อย่างคล่องแคล่ว เป็นผู้ผลิต ผู้กระจาย และผู้ใช้ความรู้ 
4. กำรประเมินผล 
ควรปรับเปลี่ยนระบบการวัดผลประเมินผลที่เน้นการจ าเนื้อหา ควรใช้วิธีการประเมินการ

ปฏิบัติงาน หรือการประเมินการท างานตามสภาพจริง การประเมินผลผู้เรียน ควรประเมินความเข้าใจ 
โดยวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และ ความเข้าใจเชิงลึก ไปแก้ปัญหาที่เผชิญในชีวิตจริง 
(สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ และ คณะ , 2556) เน้นการประเมินเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ ประเมินอย่าง
สร้างสรรค์ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  และการประเมินผลผู้เรียนเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะคนยุคใหม่ นั้น ต้องเป็นการวัดและประเมินผลสภาพที่แท้จริงของผู้เรียนเป็นพ้ืนฐานของ
เหตุการณ์ในชีวิตจริง ยึดการปฏิบัติเป็นส าคัญและสัมพันธ์กับการจัดการเรียนรู้ เน้นพัฒนาการที่ปรากฏให้เห็น

ผู้เกี่ยวข้องในการประเมินมีหลายฝ่ายและเกิดขึ้นในทุกบริบททั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนหรือสถานที่อื่น  ๆ มี
การบูรณาการอยู่ในกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียนอย่างแนบเนียนและเหมาะสม มีการประเมินทั้งที่เป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ สร้างความสมดุลในการประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เน้นการ
น าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนน ามาปรับปรุงแก้ไขงาน มีการน าเทคโนโลยีที่
หลากหลายมาใช้เพ่ือยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด และน าไป
ไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะคนยุคใหม่  
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บทสรุป 
การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนยุคใหม่ ภายใต้กรอบประเทศไทย 

4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม พลเมืองที่เข้มแข็ง และมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ตั้งแต่หลักสูตรต้องปรับเปลี่ยนให้
สอดคล้องกับผลลัพธ์คุณลักษณะของผู้เรียนยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปตามสภาพสังคม มุ่งเน้นให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์นวัตกรรม และการวิจัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถแข่งขันของ
ประเทศ ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูต้องเปลี่ยนจากครูสอน เป็นผู้ฝึกสอน (Coach) และอ านวย
ความสะดวก (Facilitator) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติ 
และรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการใช้วิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียน
รายบุคคล ค านึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ด้านสื่อการสอน มีการ
ใช้นวัตกรรมสื่อการสอน สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา ได้แก่ E-Learning ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตัวเองได้ง่ายผ่านทางแอปพลิเคชัน หรือ E-book คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) มัลติมีเดีย การประชุม
ทางไกล ชุดการสอน วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ในการประเมินผลผู้เรียน ควรประเมินจากความเข้าใจ โดยวัดความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ 
และความเข้าใจเชิงลึกในการแก้ปัญหา ประเมินการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือผลลัพธ์คุณลักษณะคนยุคใหม่  

จากที่สรุปข้างต้น การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะคนยุคใหม่ การ
พัฒนาด้านการศึกษา การจัดการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่จึงเป็นกระบวนการที่ส าคัญส่งผลให้การปรับปรุง
ให้การศึกษามีประสิทธิผล การออกแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้เหมาะสมกับอนาคตมากยิ่งขึ้น
เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ ในอนาคตและบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของชาติ
ในการพัฒนาคนที่เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาชาติ ดังนั้นโดยต้องอาศัยความร่วมมือในการขับเคลื่อน
ทุกภาคส่วนทั้งผู้สอน ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ บุคคลากรทางการศึกษา อย่างจริงจัง
ต่อเนื่อง  
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