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บทนา
ในวงการศึกษา“การเปลี่ยนผ่าน”(Transformation) ถือว่าเป็นทฤษฎีทางวัฒนธรรมที่มีรากฐานมา
จากสังคมประชาธิปไตยตะวันตกที่พัฒนาจากฐานแนวคิดโพส์ทโมเดิร์น(Postmodern)ที่มองว่าความรู้ไม่อาจ
นิยามได้อย่างแน่นอนตายตัวแต่ความรู้คือ ผลที่เกิดจากการพยายามทาความเข้าใจสิง่ ทีไ่ ด้รับการตรวจสอบแล้ว
ซึ่งทฤษฎีการเปลี่ยนผ่านเป็นทฤษฎีการเรียนรู้(Transformation Theory is a learning theory) มีพัฒนาการ
ที่เกิ ดขึ้นอย่างมี ขั้นตอน มี วัตถุป ระสงค์และเป้าหมายที่ ชัดเจน ดังนั้นส าหรับ นัก การศึกษาแล้ว ทฤษฎีการ
เปลี่ยนผ่านคือกระบวนการเรียนรู้ที่เปลี่ยนจากการใช้แนวความคิดที่ไม่ได้รับการตรวจสอบไปเป็นแนวความคิด
ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว และมีการไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นแนวความคิดที่
เชื่อถือและพึ่งพิงได้ สิ่งที่นักการศึกษาให้ความสาคัญคือ การเอื้ออานวยให้เกิดกระบวนการสืบสอบค้นคว้าที่มี
ความหมายอย่างต่อเนื่อง
ผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเปลี่ยนผ่าน จะเป็นผู้ที่ มีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นา
ตนเอง มีเหตุผล มีจุดสนใจและสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อจะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน ขณะเรียนรู้กับผู้อื่น
และมีศักยภาพที่จะเรียนรู้เป็นรายบุคคล และมีการแสดงออกอย่างมีวิจารณญาณ
นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ (2559) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ
เรื่อง "การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ในการประชุมทางวิชาการของคุรุ
สภา ประจาปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2559 กล่าวว่า การเตรียมการศึกษาไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ไทย
แลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องคานึงถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรายังมีคนอีกจานวนมากที่อยู่ในระบบ 1.0,
2.0, 3.0 ดัง นั้น การจะเปลี่ยนแปลงต้อ งเป็น การก้ าวที ล ะก้ าวจึง จะเกิ ดความยั่ง ยื นได้ ทั้ ง นี้ได้ยกตัวอย่ าง
พั ฒ นาการการศึ ก ษาของป ระเท ศสิ ง คโปร์ ซึ่ ง ได้ เ ริ่ ม การปฏิ รู ป การศึ ก ษาเมื่ อปี ค.ศ.1959 โดย
กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ได้กาหนดนโยบาย 2 ภาษา(Bilingual Policy) และสร้างทักษะด้านวิชาชีพเพื่อ
เศ รษ ฐ กิ จ เชิ งอุ ต ส าห ก รรม พ ร้ อ ม ทั้ งมี ก ารพั ฒ น าค วาม ส าม ารถด้ าน ก ารศึ ก ษ าแ ล ะ จั ด ให้
มี Thinking School โดยหลักการส าคัญด้านการศึก ษาของสิงคโปร์ คือ การใช้ภาษาอั งกฤษเป็นภาษาของ
การศึก ษา การใช้วิท ยาศาสตร์เพื่ อ ศึก ษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ การใช้คณิตศาสตร์เพื่อพั ฒ นาความสามารถทาง
สติปัญญา/ด้านการคิด การใช้เหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์
เมื่อหันมามองประเทศไทย ในส่วนของการเตรียมการศึกษาจะต้องมีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน จัดหลักสูตรให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม พร้อมทัง้ ปรับปรุงตาราให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
ในความเป็นจริงต้อ งยอมรับว่ามี ก ารเปลี่ยนหลักสูตรบ้างแล้ว แต่ไม่ได้เปลี่ยนตาราตามไปด้วย อีกทั้ ง ยัง มี
ครูผู้สอนเพียง 2% เท่านั้น ที่ มีความรู้และเข้าใจเกี่ ยวกับหลักสูตรว่าเป็นอย่างไร ดังนั้น สิ่งที่เราควรจะต้อง
ดาเนินการคือ การปรับปรุงตาราเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ซึ่งขณะนี้กาลังเตรียมการเพื่อจะให้มีการให้
คะแนนตาราเรียน เช่น ตาราที่ดีก็จะได้ 5 ดาว เป็นต้น พร้อมทั้งจะจัดอบรมชี้แจงแก่ ผู้จัดพิมพ์ตาราทั้งหมด
ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้วย นอกจากนี้ต้องเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะการ
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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คิดเป็นวิเคราะห์เป็นตามทักษะในศตวรรษที่ 21 แต่หากยังไม่ปรับให้มีข้อสอบแบบอัตนัยเรื่องนี้ก็คงจะเกิดขึ้น
ยากในขณะเดียวกันต้องปรับการอบรมครูให้ตรงกับความต้องการในการนาความรู้ไปใช้ ตลอดจนให้วิทยฐานะ
แก่ครูสอนดีหรือครูที่สนใจเด็กเพื่อยกย่องชมเชย สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องดาเนินการควบคู่ไปด้วยกัน
สาหรับแนวทางสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาที่จะต่อยอดไปสู่การนาไปใช้นั้น ต้องยอมรับว่าส่วน
ใหญ่อยู่ในระดั บ มหาวิท ยาลัยซึ่ง เป็นแหล่งรวมคนเก่ ง จึง สามารถสร้างนวัตกรรมได้ไม่ ยากนัก ส่วนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบแนวทางแก่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแล้วว่า วิธีที่ดีที่สุดที่จะ
ทาให้เด็กสร้างนวัตกรรมได้ คือ การใช้รูปแบบนาเสนอโครงงานที่ใช้ความรู้ด้านวิ ทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อตอบโจทย์การพั ฒ นาท้อ งถิ่น เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ ซึ่งจะท าให้เด็กสนุกกั บการหา
คาตอบ ชอบที่ จ ะเรียน ชอบที่ จ ะได้ป ฏิบัติ จากนั้นให้ส่งผลงานมาประกวด หากผลงานใดผ่านเกณฑ์ ก็ จ ะ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อนาไปผลิตใช้จริงในชุมชนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กด้วย

ความท้าทายจาก Thailand Economy 4.0 มาสู่ Education 4.0
คาว่า Thailand Economy 4.0 ซึ่งมองว่าเศรษฐกิ จโลกและเศรษฐกิ จของไทยก าลัง ก้าวไปสู่การ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือที่เรียกกันว่า Economy 4.0 ที่เน้นการใช้ไอทีเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ทั้งใน
ด้านการทางานที่มีลักษณะซ้าซากและงานที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์ในเชิงคานวณ ยุคนี้จึงเป็นยุคแห่งการสร้าง
และทาลายความรู้อย่างรวดเร็วแต่ก็ถือว่าเป็นยุคแห่งการเรียนรู้และบูรณาการความรู้โลกไซเบอร์กับโลกจริงให้
เป็นหนึ่งเดียว ท่ ามกลางการเปลี่ยนแปลงนี้การศึก ษาจะเป็นเครื่องมื อส าคัญ ในการยกระดับ คุณ ภาพของ
ประชากรในประเทศให้ทันต่อการเปลีย่ นแปลงนี้ ความสาเร็จของการเปลีย่ นผ่านขึ้นอยู่กบั การลดช่องว่างทักษะ
ที่จะเกิดขึ้นเมื่อระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนไปแต่แรงงานยังไม่สามารถปรับตัวตามได
ดังนั้นการที่ประเทศจะเป็น Thailand 4.0 ได้ ทุกอย่างต้องผ่านการวางแผนเพื่อสร้างสร้างพื้นฐาน
และสภาพแวดล้อมที่ดี และต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมาก เพราะกว่าจะเห็นผลต้องใช้เวลานาน เปรียบดั่ง
การปลูก ต้นไม้ ที่ จะต้องมีก ารเตรียมดินให้ดี มี เมล็ดพันธุ์ที่ ดี และต้องเฝ้าดูแลรดน้าพรวนดิน เพื่ อให้ต้นไม้
เจริญเติบโตขึ้นมาได้ ทุกอย่างต้องใช้เวลาและต้องดาเนินงานหลายส่วนไปพร้อมๆ กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนประเทศ ขณะนี้เราต้องกลับมาดูว่าสิ่งที่ผลิตกันอยู่เป็นนวัตกรรมหรือเป็นเพียง
สิ่งประดิษฐ์เท่านั้น เพราะนวัตกรรมที่ถูกต้องจริงๆ ต้องสามารถขยายผลในเชิงพาณิชย์ได้
กัลยา ติงศภัทิย์(2557) ได้กล่าวถึง การปรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยชั้ นนาหลายแห่งเข้าสู่
ระบบ Education 3.0 เพราะว่าปัจจุบันองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีที่ ล้าหน้า ทาให้ความรู้ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นยากตามไปด้วยการเรียนรู้จึงมิได้
เป็นเพียงการถ่ายถอดความรู้จากผู้ส อนสู่ผู้เรียน หรือที่ เรียกว่าการเรียนการสอนในระบบ Education 1.0
อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้ในวงการศึกษาได้มีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วยการนาเทคโนโลยีมา
ใช้เป็นเครื่องมื อ ในการจัดการเรียนการสอน หรือที่ เรียกว่า Education 2.0 แต่ก็ ยังไม่ ส ามารถนาไปสู่ก าร
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ได้ดีเท่าที่ควร ปัจจุบันได้มีการปรับการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
ชั้นนาหลายแห่งเข้าสู่ระบบ Education 3.0 ด้วยการส่งเสริมให้นักเรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อการ
สอนทุ ก รูป แบบ ทั้ ง สื่อ สิ่งพิ ม พ์ และสื่อ ดิจิทั ล ผสมกั บ การท างานเป็ นกลุ่ม และปรับ การสอนให้มี รูป แบบ
Interactive learning รวมทั้ ง การน าสื่ อ สั ง คมออนไลน์ ( Social Media) เข้ า มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ช่ วยในการ
พัฒนาการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านของความรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วและไม่มีที่ สิ้นสุด
ผู้สอนจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่อก้าวผ่านเข้าสู่โลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ การปรับกระบวนการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือ
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน นับเป็นความท้าทายสาหรับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง สังคมแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมิใช่เพียงแค่ได้รับความรู้ แต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ จึงเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญ ที่
ผู้สอนจะต้องพัฒนาศักยภาพเพื่อก้าวผ่านจากการเรียนการสอนระบบ Education 3.0 เข้าสู่ระบบการเรียน
การสอนแบบใหม่ หรือที่เรียกว่า Education 4.0

ภาพประกอบที่ 1 Education 3.0
การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โมเดลการเรียนรู้ไปสู่การค้นหา ใช้ขุม ความรู้ดิจิทัล ความรู้บ นคลาวด์เป็น
หัวใจการศึกษายุคใหม่ เมื่ออยากรู้อะไรก็สอยลงมา เมื่อครูถาม นักเรียนก้มดูจากสมาร์ทโฟน แล้วเงยหน้าตอบ
การเรียนการสอนในวันนี้ต้องเน้นทักษะมากกว่าเนื้อหา ขณะที่อาจารย์สอนหนังสือ นักเรียนตรวจสอบข้อมูลที่
อาจารย์สอนได้ทันที โดยเข้าถึงกลุ่ม ข้อมูล ความรู้ในคลาวด์ ได้ง่ายและเร็วมาก ถ้าอาจารย์ส อนเนื้อหาต้อง
ข้อมูลแม่น เพราะถูกตรวจสอบ
วิเคราะห์ปัญหาการศึกษาของไทยจากมุมมองของต่างชาติ เพียร์สัน บริษัทด้านการศึกษาและธุรกิจ
ยักษ์ใหญ่ จัดอันดับ ประเทศที่ มีพั ฒ นาการศึกษาในปี 2014 พบว่าเกาหลีใต้ได้ครองอันดับ 1 ขณะที่ ไทยรั้ง
อันดับที่ 35 จากทั้งหมด 40 ประเทศ เพราะอยู่ในกรอบความคิดเดิม
การศึกษายุคอุตสาหกรรม ผลิตแบบ(Mass production) จบออกมากเหมือนกัน โรงเรียน วิทยาลัยเหมือน
โรงงานอุตสาหกรรม(Factory) นักเรียนเหมือนสินค้า(product) หลักสูตรเหมือนข้อกาหนด(spec.) การสอบ
เหมือนการควบคุมคุณภาพ(QC) ปริญญาเหมือนใบรับประกันสินค้า ชื่อโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยเหมือนตรา
สินค้า(Brand)
ยืน ภู่วรวรรณ(2557)ได้กล่าวถึงความท้าท้ายสู่กรอบความคิดใหม่( New Paradigm) ซึ่งต้องคานึงถึง
เรื่องต่อไปนี้
- การศึกษาที่จัดขึ้นเฉพาะบุคคล(individual person)
- ต้องนาจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมา(bring the best in one’s talents)
- ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงเร็ว(information climates)
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- ความรู้จะไม่มีประโยชน์อะไรถ้าเอามาใช้ไม่เป็น(knowledge is useless without application)
- ต้องเข้ากันได้กับระบบเดิม(at least partially compatible with the old system)
- ต้องต้นทุนต่า(cost effective)
- ต้อ งเชื่อ มโยงกั บ การพั ฒ นาความเจริญ ของมนุษย์ เช่น เรื่องการเมื อง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา
สาธารณสุข
การเปลี่ยนกรอบความคิดสาหรับ Generation Z
- ทักษะ(skill) มีความสาคัญมากกว่าเนื้อหา(content)
- กระบวนการเรียนรู้มีความส าคัญ มากกว่าหลักสูตร ความรู้มี ม ากกว่าหลัก สูตร ไม่ ควรมี ก รอบ
ความคิด
- บูรณาการความรู้กับชีวิต และการใช้ประโยชน์มีความสาคัญกว่าใบปริญญา
- คิดได้เอง สร้างสรรค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์ได้ มีความสาคัญมากกว่าการท่องจา
- เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู้และพัฒนา มีความสาคัญกว่าการเรียนในห้อง
ทิศทางทักษะต้องมากกว่า 3Rs คือ การอ่าน-R การเขียน–wRite และการคิดเลข–aRithematics ย้งต้องมอง
หาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้นาผู้ตามที่ดี(Leadership) ทักษะความรู้ความเข้าใจใช้ดิจิทลั
(Digital literacy) ทักษะการสื่อสาร(Communication) ทักษะการรู้จักตัวตนและอยู่ร่วมกับผู้อื่น(Emotional
intelligence) ทักษะการเป็นผู้ริเริ่มก่อการ(Entrepreneurship) ทักษะความเป็นนานาชาติ(Global citizen)
ทักษะการแก้ปัญหา(Problem solving) และทักษะการทางานเป็นทีม(Teamwork)
ยืน ภู่วรวรรณ(2557) ยังได้กล่าวถึงแรงกดดันจากเทคโนโลยีชายขอบทาให้รปู แบบการเรียนกลับด้าน
เช่น เรียนหนังสือที่บ้าน ทาการบ้านที่โรงเรียน การสร้างห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom) เริ่มด้วยการ
ฝึกให้นักเรียนรู้การเรียนด้วยตนเอง เช่น ให้รู้วิธีดูคลิป การเก็บใจความ การคิดต่อยอดให้มี สมาธิให้ได้สาระ
แนะให้หยุด หรือกรอกกลับคลิปมาดูใหม่หากสงสัย ฝึกวิธีเขียน บันทึก จดบันทึก เขียน mind map กาหนดให้
ตั้งคาถามที่น่าสนใจได้และเตรียมถามครู
ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์ผู้สอนในยุคปัจจุบันนี้ ต้องปรับตัวให้ทันความความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
พร้อมกับปรับรูปแบบการสอนให้ทันลูกศิษย์ยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่ต้องสอน เด็กรุ่น
ใหม่จะเรียนรู้การใช้งานเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็วและหลากหลาย เนื่องจากเขาเกิดมาพร้อมกับสิ่ง เหล่านี้อยู่
แล้ว
การเปลี่ยนแปลงที่ครูต้อ งพัฒ นาครูให้มี ความรู้ มีพื้นฐานแน่น พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ การจัดระบบ
ความรู้ จัดการความรู้ มีความสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน และมีความรู้จริง พร้อมที่ จะถ่ายทอด การ
ยอมรับสองด้าน ทั้งทางการปฏิบัติ รับการป้อนกลับ ช่วยการพัฒนาการของนักเรียน& บรรยากาศการเรียนรู้
เป็นผู้กากับการเรียนรู้ทั้งของตนเองและนักเรียน เปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอน สร้างทักษะที่จาเป็น
โดยเรียนด้วยการลงมื อ ท า Active Learning : PBL(Project Base Learning) ครูเปลี่ยนจากครูส อนเป็ นพี่
เลี้ยง ครูฝึก(Coach) หรือผู้จัดการ ผู้สนับสนุน Learning Facilitator การนาเสนอเป็นรายงานและนาเสนอ
ด้วยปาก หรืออาจเสนอเป็นละคร ครูชวนผู้เรียนทา AAR/Reflection ว่าได้เรียนรู้อะไร อยากเรียนอะไรต่อ
เพื่ออะไร ชวนคิดด้านคุณค่าจริยธรรม
ตัวอย่างการจัดห้องเรียนบนคลาวด์ เช่น Google Classroom ซึ่งเตรียมการได้ง่าย ประหยัดเวลา
ช่วยจัดระเบียบเนื้อหาบทเรียนได้ง่าย ครูและนัก เรียนในชั้นเรียนสามารถสื่อสารกั นมากขึ้น ประหยัดและ
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ปลอดภัยซึ่งมี Apps ใช้ง่าย สาหรับ Google Classroom เช่น Gmail เก็บเอกสารมากมายใน Gmail สะดวก
ในการจัดเก็บและค้นหาได้อย่างรวดเร็ว Talk ใช้คุยกันในชั้นเรียนได้ Groups นักเรียนสามารถสร้างกลุ่มการ
ทางานร่วมกัน Calendar ใช้ป ฎิทิ นร่วมกันได้ Docs สร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย Sites ครูและ
นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ Video ใช้วิดีโอเป็นส่วนหนึ่งในการสอนได้ การเรียนแบบบูรณากา
รสหวิชาการ เชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการแปลงสู่รูปธรรม งานสหวิชาการเป็นงานที่ช่วยนักเรียนให้มีทักษะที่
ต้องการในยุคใหม่ (21st century skills) ซึ่ง ได้แก่ การท างานร่วมกัน(collaboration) ความคิดสร้างสรรค์
(Creativity) การแก้ปัญหา(Problem-solving) และการสื่อสารที่ดี(Effective communication) การจัดการ
ศึกษาต้องสร้างความพอใจให้ผู้เรียน ท้าท้ายสู่การสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอยากเรียนและสนุกอย่าง
เกม(Gamification for Education) ยุคใหม่ต้องจัดการศึกษาให้สนุกอย่างเกม

ผู้เรียนในยุค Generation Z
หลังจากปี ค.ศ. 1996การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ หลายอย่างในโลก ทิม เบอร์เนอร์ลี นักฟิสิกส์จาก
ห้องปฏิบัติการวิจัยเซิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาเสนอระบบการแสดงผลข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่
เรียกว่า เวิร์ลไวด์เว็บ(WWW) ทาให้อินเทอร์เน็ตแพร่หลาย ใช้งานกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมา เป็นผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ข่าวสารของผู้คน ในโลกอย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกัน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และการเมื อ งก็ เ ปลี่ย นแปลงอย่ างมากในช่ว งเวลานั้ น เช่ นเดีย วกั น โลกในยุ คโลกาภิ วัต น์ สั ง คมเกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ เพราะมีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆมากมาย ผู้เรียน
ที่เกิดในยุคหลังปี ค.ศ. 1996(พ.ศ. 2539) นี้ว่า Gen Z(อ่านว่า เจ็นแซต/เจ็นซี) (พ.ศ. 2539) เกิดปรากฏการณ์

ภาพประกอบที่ 2 คนในยุคเทคโนโลยีต่างๆ
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โดยผู้คนในยุค Gen Z ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน มีความคิดและลักษณะพิเศษหลายอย่างที่
แตกต่างจากยุคก่อนๆดังนี้(บุญเลี้ยง ทุมทอง, 2558 : 40-43)

ภาพประกอบที่ 3 ผู้เรียนยุค Gen Z
1. ความคิดแบบขนาน(Parallelism) ผู้คนในยุคนี้มีความสามารถพิเศษที่ทางานหลายๆ อย่างได้ใน
เวลาเดียวกัน เดินไป พูดโทรศัพท์ไป ทาการบ้านพร้อมฟังเพลง เล่นเน็ต ดูทีวีในเวลาเดียวกันได้ หรือเรียกว่า
“พวกมัลติทาส์ก(Muti-task)” เพราะได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถทางานแบบ
หลายงานเวลาเดียวกัน เช่น ระบบหลายวินโดว์ เปิดสลับไปมาได้อย่างรวดเร็ว
2. การเชื่อ มต่อ สื่ อ สารระหว่างผู้ค น(Connectivism) เกิ ดเป็ นเครือข่ ายสัง คม Social network
สามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมต่อกับคนต่างๆระหว่างกันง่ายดาย สื่อสารกันโดยไม่ต้องเผชิญหน้า ไม่เห็นแววตา
รอยยิ้ม ชอบการกดไลน์ ชอบแชร์ ใช้ข้อความสื่อสารได้ดีมีอีโมติคอน สติ๊กเกอร์ สื่อแทนอารมณ์ ดังนั้นคนในยุค
นี้จึงทาให้ภาษาไทยเราให้ผิดเพี้ยน หรือสร้างคาศัพท์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย เช่น อิอิ อุอุ งุงุ งิงิ อะอะ
3. การมีจินตภาพ(Visualization) จินตนาการ ความนึกคิดจากภาพ หรือการดู ชอบดูรูปภาพ ดูคลิป
ชอบอ่านการ์ตูนที่มีรูปภาพสื่อความหมาย ดูอินเทอร์เน็ต ไม่ชอบอ่านอะไรที่เป็นตัวหนังสือมากๆ ดังนั้นจึงมีการ
กล่าวกันว่า พวกนี้มีความอดทนอ่านหนังสือได้ไม่เกินเจ็ดบรรทัด
4. การสร้างสิ่งเสมือนจริง(Virtual reality) มีการสร้างระบบสมมติให้เหมือนจริง มีสถานะเป็นโลก
ใหม่ ที่ เรียกว่า ไซเบอร์ส เปช(Cyber space) มี ความสามารถอวตาร เป็น Avartar ดัง ที่ เห็นในการเล่นเกม
ออนไลน์ การใช้โปรแกรมแต่งภาพแล้วนาสู่สาธารณะ(Selfphy) สามารถอวตารเป็นอาวารต้าได้หลายๆตัว
ชอบอวตารเป็นตัวประหลาด ติดตามเฟซบุ๊ก(Facebook) เล่นเกม ทาหน้าตาในอาวาร์ต้าให้แอ๊บแบ๊ว ดูดี
5. การประยุกต์บนก้อนเมฆ(Cloud application) เป็นพวกไม่ ชอบเก็ บข้อมูล หรือจดจาไว้ กับตัว
ชอบฝากข้อมูลข่าวสารไว้กับคลาวด์ จดจาอะไรได้น้อย บางคนหมายเลขโทรศัพท์ของตัวเอง ก็จาไม่ได้ ต้อง
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เรียกดูจากคลาวด์ มีการประยุกต์และทางานบนคลาวด์ได้ดี สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารบนคลาวด์เพื่อนามาใช้
งาน
6. มี ความอดทนระยะสั้น(Short) ฝึกท าอะไรให้สาเร็จ ต้องใช้เวลาสั้น เบื่อง่าย เขียนหนังสือหรือ
ข้อความแบบสั้นเหมือนส่ง SMS มีความอดทนต่อการรอคอยน้อย

บทบาทครูในการจัดการเรียนรู้ให้ผเู้ รียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง
สาหรับประเทศไทยได้นาแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา(Constructionism)มาใช้
อย่างจริงจังในช่วงปี พ.ศ. 2540 โดยมูลนิธิศึกษาพัฒน์ได้ร่วมมือกับ Seymour Papert เจ้าของทฤษฎี จัดตั้ง
โครงการประภาคารแห่ง ปั ญ ญา(Lighthouse Project) ขึ้น และสร้างโครงการนาร่ องขึ้นในหลายแห่ง ทั่ ว
ประเทศ เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่ไม่ได้มาจากการสอน
ของครูเพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิ ดขึ้นและถูก สร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง โดยเรียนรู้จ ากการท าโครงงาน
(Project Based Learning)
การจัดการเรียนรูโ้ ดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง มีเงื่อนไขสาคัญของความสาเร็จ
อยู่ที่การปรับเปลี่ยนบทบาทของครูผู้สอน จากผู้ให้ความรู้เป็นผู้ช่วยเหลือดูแลอานวยความสะดวกให้คาปรึกษา
ชี้แนะแก่ผู้เรียน ใช้กิจกรรมและคาถามกระตุ้นการคิดการปฏิบัติของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาและ
ค้นพบความรู้ใหม่ ด้วยตนเองมี ความสุขและภาคภูมิ ใจในตนเอง โดยสภาพบรรยากาศที่ เอื้อต่อการเรียนรู้
เสริมแรงให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและประสบความสาเร็จ พึงมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ครูผู้สอนมีทักษะจัดกิจกรรมที่แยบยล สามารถสร้ างความรู้สึกอยากรู้อยากเรียนความรู้สึกเป็น
เจ้าของการเรียนรู้ ความสานึกรับผิดชอบต่อการเรียนจัดกิจ กรรมการเรียนรู้ช่วยให้ผู้เรียนสามารถแสวงหา
ค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ของตนได้ด้วยตนเอง
2. ครูผู้ส อนมีทั กษะการใช้คาถามกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดวางแผน คิดแก้ ปัญ หา คิ ดวิเคราะห์จาแนก
เปรียบเทียบ เชื่อมโยงความสัม พันธ์ ฯลฯ สร้างข้อสรุป กาหนดเป็นหลักการข้อคิดแนวทางการปฏิบัติ ฯลฯ
จัดทาผลงานเพื่อนาเสนอความรู้และวิธีการเรียนรู้
3. จัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่มีทางเลือกหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเนื้อหาสาระแหล่ง
การเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ ฯลฯ ตามความสนใจ เพื่อจะได้มีแรงจูงใจในการคิดการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
4. ครูผู้สอนมีทักษะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สามารถเลือกใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินที่
หลากหลายเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัด ทาให้ทราบความสาเร็จและพัฒนาการที่แท้จริงของผู้เรียน
5. จัดบรรยากาศของความร่วมมืออันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้ใช้ความถนัด
ความสามารถ และประสบการณ์ที่แตกต่างกันเป็นเครื่องมื อในการเรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือดูแลกั นและกั น
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ผลงานและความรู้ เพื่ อให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จและส่งเสริมพัฒ นาทักษะทาง
สังคมให้กับผู้เรียน
จากการนาเสนอลักษณะสาคัญ หลักการ แนวทางของการจัดการเรียนรู้ คุณค่าประโยชน์และเงื่อนไข
ความสาเร็จของการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองข้างต้นจะเห็นว่ารูป แบบ
การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง จะมีส่วนช่วยให้การปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญ ญัติการศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นรูปธรรมสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติจริงและช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้ให้เป็นการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญมากขึ้น ถ้าได้รับ
ความสนใจจากครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมศึกษาเรียนรู้และนาไปปฏิบัติ สาหรับความรู้และทักษะพื้นฐานที่
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จาเป็นสาหรับการนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้จะกล่าวไว้ในบทต่อไป

แนวทางการจัดการเรียนรู้ทเี่ กิดคุณค่าและประโยชน์กบั ผู้เรียน
จากข้อ มูลการศึก ษาผลการจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองของ
ครูผู้สอนหลายวิชา หลายระดับชั้น พบว่าการเรียนรู้ด้วยวิธีการคิดและปฏิบัติจริงเพื่อแสวงหาและค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง มีผลดีต่อผู้เรียนนานัปการ ทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงมีพัฒนาการรอบด้านมีความสุขและ
ภาคภูมิใจในตนเอง รวมทั้งมีคุณลักษณะและทักษะอันพึงประสงค์อื่นๆ อีกมากมาย ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
1. การแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองจากการคิดและปฏิบัติจริง ตามลาดับขั้นโดยผู้เรียนเป็นผู้
วิเคราะห์คุณค่าความสาคัญของสิ่งที่จะเรียนรู้ วางแผนกาหนดขอบเขตแนวทางการเรียนรู้ของตนเอง ลงมือ
เรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถความถนัดความสนใจ ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสค้นพบศักยภาพ
ที่แท้จริงของตน รู้จักและเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น
2. การเรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริงเพื่อแสวงหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนได้รับ
ข้อมูลความรู้จากประสบการณ์ตรง แล้วใช้กระบวนการคิดเชื่อมโยงสรุปสิ่งที่เรียนรู้ และท าชิ้นงานนาเสนอ
ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ของตนได้เป็นรูปธรรมทาให้ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริง รู้เข้าใจในสิ่งที่เรียน
อย่างถ่องแท้ สามารถพู ดได้ อธิบ ายได้ชัดเจน เห็นคุณค่าความสาคัญ มี ค่านิยมที่ เหมาะสม มีทั กษะในการ
ปฏิบัติ ปฏิบัติได้ถูกต้องคล่องแคล่ว สามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้
เนือ้ หาอื่นๆ และใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจาวันได้
3. การมีโอกาสได้ฝึกทักษะกระบวนการต่างๆ ด้วยการเรียนรู้จากการคิดปฏิบัติจริงตามลาดับขั้น
เพื่อวางแผนการเรียนรู้ ลงมือเรียนรู้ตามแผน นาเสนอข้อมูลการเรียนรู้วิเคราะห์อภิปรายสรุปความรู้ ประเมิน
และปรับปรุงข้อมูลการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้จัดทารายงานผลการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทา
ให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการด้านต่างๆ ทั้งกระบวนการคิดและกระบวนการปฏิบัติ คิดเป็น ทาได้ แก้ปัญหา
เป็นสามารถนาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและแก้ปญ
ั หาชีวิตประจาวันได้ เช่น สามารถคิด
วางแผน คิดแก้ ปัญ หา วิเคราะห์ วิจ ารณ์ และสรุป ตัดสินใจได้อย่างมี เหตุผ ล มี ทั ก ษะกระบวนการปฏิบั ติ
ปฏิบัติงานอย่างมีแผน เป็นระบบ มีขั้นตอน มีการประเมินพัฒนาปรับปรุงผลงาน มีทักษะในการสื่อสารทั้งการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน มีทักษะการแสวงหาความรู้ ฯลฯ
4. การจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนแสวงหาและค้นพบความรูด้ ้วยตนเอง ทาให้ผู้เรียนมีโอกาสเป็นเจ้าของ
กระบวนการเรียนรู้ของตนเอง คิดและปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อแสวงหาค้นพบและสร้างสรรค์ความรู้ของตน ทาให้
ผู้เรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าความสาคัญได้รับการยอมรับ มีความสุขและเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
5. การที่ผู้เรียนถูกฝึกให้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง ด้วยการคิดและทางานร่วมกับผู้อื่นอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลต่อการพัฒนาลักษณะนิสัยทีด่ ีงาม เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น มีความรับผิดชอบ ขยันอดทน
มีคารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม ฯลฯ นอกจากนั้นการเรียนรู้ด้วยการคิดและทางานร่วมกันด้วยระบบ
กลุ่มทาให้ผู้เรียนมีทักษะทางสังคม ทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขได้ทั้งผลงานและความรู้สึกที่ดี
ต่อกัน
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บทสรุป
ความท้ าท้ ายสู่ก รอบความคิดใหม่ ( New Paradigm) ที่ มี ผู้เรียนที่ ผ่ านการเรียนรู้ตามทฤษฎี ก าร
เปลี่ยนผ่านความรู้ผ่านข้อมู ล บนเครือ ข่ายอินเทอร์เน็ตที่ เรียกว่า เวิร์ล ไวด์เว็บ (WWW) ท าให้อินเทอร์เน็ ต
แพร่หลายใช้งานกันอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาเป็นผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงการรับรู้ข่าวสารของผูค้ นในโลก
อย่างกว้างขวาง ขณะเดียวกันทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองก็เปลี่ยนแปลงอย่างมากในช่วงเวลานั้น
เช่นเดียวกัน โลกในยุคโลกาภิวัตน์ สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ เพราะมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร พัฒนาขึ้นมาใหม่ๆมากมาย ผู้เรียนที่เกิดในยุคหลังปี ค.ศ. 1996(พ.ศ. 2539) นี้ว่า Gen Z ที่
ผู้เรียนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นาตนเอง มีเหตุผล มีจุดสนใจและสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ เพื่อจะมีส่วน
ร่วมในการเรียนรู้ร่วมกัน ขณะเรียนรู้กับผู้อื่น และมีศักยภาพที่จะเรียนรู้เป็นรายบุคคล และมีการแสดงออก
อย่างมีวิจารณญาณซึ่งต้องคานึงถึงเรื่องต่อไปนี้
ผู้เรีย น การที่ผู้เรียนได้เรียนรู้และสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง ช่วยพัฒ นาผู้เรียนให้มี ส่วนร่วมในการ
กาหนดเนื้อหาที่น่าสนใจและต้องการเรียนรู้ ฝึกทักษะวิธีคิดและสร้างสรรค์โครงงานที่เชื่อมโยงกับสาระการ
เรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนเปลี่ยนไปในทางบวกมากขึ้ น กล้าแสดงออก กล้าซักถาม กล้าที่จะ
แสดงความคิดเห็น มีทักษะคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาเป็น รู้วิธีที่จะแสวงหาความรู้และแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
มีก ารช่วยเหลืองานกลุ่ม ท าร่วมกั บผู้อื่นได้ พฤติก รรมดังกล่าวสอดคล้องกั บคุณลักษณะพึงประสงค์ที่ เป็น
เป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา
ครู เปลี่ย นบทบาทจากผู้ บ รรยายให้ ค วามรู้ มาเป็ น ผู้ ค อยอ านวยความสะดวก(Facilitator)ให้
คาปรึกษา แนะนาแก่ผู้เรียน สามารถประยุกต์เนื้อหาและบูรณาการบทเรียนให้สอดคล้องกับเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ
โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ ครูเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ศึกษาหาความรู้ รับสิ่ งเรียนรู้ใหม่ๆ เป็นผู้วางแผนประสานงานที่ดี
ในการดาเนินกิจกรรม สามารถให้แนวทาง แนวคิดและจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียน เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู(้ Learning Organization) ที่สามารถสร้างองค์ความรู้บนพื้นฐาน
การจัดการตามบริบ ทของสัง คมและสถานศึก ษา โดยผู้เรียนได้เรียนรู้จ ากสภาพแวดล้อมของชุม ชนรอบๆ
สถานศึกษาและพร้อมให้ผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ชุมชน ชุมชนและกลุ่ม เยาวชนเห็นความสาคัญ ตระหนักถึงความสาคัญ ของการอนุรักษ์ที่ดีให้กั บ
ตนเอง ชุมชนเต็มใจให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี
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