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บทคัดย่อ 
พระพุทธเจ้าทรงเป็นนักการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนพุทธศาสนิกชน มาตั้งแต่สมัย

พุทธกาล ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสอน เนื้อหาหลักธรรมคำสอน มีหลักการสอน และวิธีการสอนหลาย
วิธีที่มีความเหมาะกับแต่ละบุคคลและทรงประสบความสำเร็จในการสอน มาแล้วในสมัยพุทธกาล ซึ่งได้ให้หลัก
พุทธวิธีการสอน แบ่งออกเป็น 3 หลัก คือ 1. หลักเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน 2. หลักเกี่ยวกับผู้เรียน       
3. หลักเก่ียวกับการสอน และในยุคปัจจุบันการสอนที่เปลี่ยนไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลง นั้นมีดังนี้ ประกอบด้วย 
กระบวนการเรียนรู ้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning = PBL) ทักษะ 3R ประกอบด้วย 
Reading (การอ่าน) writing (การเขียน) และ arithmetic (คณิตศาสตร์) และ 7C ประกอบด้วย Critical 
Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีว ิจารณญาณ และทักษะในการ แก้ปัญหา) 
Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) Cross-Culture Understanding 
(ทักษะด้าน ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork & Leadership 
(ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) Communications, Information & Media 
Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ รู้เท่าทันสื่อ) 
 
คำสำคัญ : พุทธวิธีการสอน, การสอนที่เปลี่ยนไป, โลกที่เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
The Buddha was the greatest teacher. which the Buddha taught Buddhists since the 

time of the Buddha His Majesty had the ability to teach. The content of doctrinal principles 

contains several teaching principles and teaching methods that are personalized and 

successful in teaching. came in the era of the Buddha. Which has given the Buddhist teaching 

methods divided into 3 principles: 1. Principles about content or subjects taught 2. Principles 

about learners 3. Principles about teaching And in today's era, teaching that has changed with 

the changing world is as follows: Comprising of Problem Base Learning (PBL), 3R skills including 

reading (reading), writing (writing) and arithmetic (mathematics), and 7C consisting of Critical 

Thinking & Problem Solving (critical thinking skills. and problem solving skills Creativity & 

Innovation Cross-Culture Understanding different paradigms) Collaboration, Teamwork & 

Leadership (collaborative skills teamwork and Leadership) Communications, Information & 

Media Literacy (communication skills, information and media literacy) 
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บทนำ 

ในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะด้านการศึกษา เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นักคิด นักวิชาการ จากสาขาอาชีพต่าง ๆ 
ตลอดจนนักการศึกษาย่อมให้ความสนใจกับประเด็นที่ว่า ณ ขณะนี้ โลกของเรานั้นเป็นเช่นไร และกำลังเดินไป
ในทิศทางรูปแบบไหน ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการศึกษา ทั้งในฐานะของสื่อการสอน 
เช่น สื่อที่เป็นรูปภาพและภาพเคลื่อนไหว หรือในฐานะของเครื่องมือที่ผู้ เรียนใช้เพื่อการศึกษาและการทำ
ชิ้นงานต่าง ๆ ทุกวันนี้เทคโนโลยีได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราทุกคน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่าย
กว่าเดิม ด้วยการเข้าไปในเว็บไซต์และทำการสืบค้น วิถีชีวิตของผู้คนในศตวรรษท่ี 21 กำลังเปลี่ยนแปลง ดังนั้น
ในฐานะบุคลากรด้านการศึกษาเราควรที่จะเริ ่มปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่นี้  ครูผู้มี
บทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้ ควรที่จะต้องตระหนัก แล้วว่า จุดเปลี่ยนครั้งนี้ เราควรจะปรับตัวเช่นไร วิธีการ
สอนแบบที่นิยมใช้กันมาตลอดในช่วงศตวรรษที่ 19-20 ได ้สร้างผลสัมฤทธิ์ที่น่าพึงพอใจแล้วหรือไม่ เป้าหมาย
และสิ่งที่คาดหวังจากคนในสังคมเป็นเช่นไร บทบาทของครูกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นสิ่งสำคัญ
ที่ครูควรจะให้ความสนใจและศึกษาเพื่อนำไปประยุกต์ เพื่อสร้างการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลยิ่ง
กว่าเดิม (จิรายุทธิ์ อ่อนศรี 2549) ถ้าจะกล่าวถึงพัฒนาการด้านการศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่ 1.สมัยสุโขทัยจนถึงต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ ลักษณะของระบบการศึกษาในช่วงนี้ยังไม่เป็นแบบแผนชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการศึกษา



สำหรับเด็กชาย ซึ่งเป็นการศึกษาหาความรู้ด้านวิชาการและศิลปะ สถานที่การศึกษามักเป็นที่วัด ราชสำนัก  
และบ้านเจ้านายชั้นสูง การศึกษาด้านวิชาชีพจะมีสอนและถ่ายทอดภายในวงศ์ตระกูล และในหมู่เครือญาติ 
ส่วนเด็กหญิงจะมีการฝึกงานบ้านในครอบครัว ราชสำนัก และบ้านเจ้านายชั้นสูง ประชาชนนิยมนำบุตรหลาน
ไปไว้กับเจ้านายและผู้มีศักดินาสูงเพื่อให้ใช้สอย และฝึกงานเพื่อคาดหมายว่ าจะได้มีโอกาสเข้ารับราชการ ได้
ยศถาบรรดาศักดิ์ต่อไป 2.สมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ลักษณะการศึกษา
ในช่วงนี ้ เร ิ ่มเป็นระบบแบบแผน แต่ย ังไม่เป็นมาตรฐานนัก นับเป็นช่วงที ่การศึกษาเจร ิญร ุ ่งเร ือง
มาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาในฐานะที่เป็นรากฐาน
ของความสำเร็จในทุกด้าน ผู้ได้รับการศึกษาในวิชาการสมัยใหม่จะสามารถนำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนา
บ้านเมือง 3.สมัยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จนถึง พ.ศ. 2534 ในช่วงนี้การศึกษาของไทยมี
การเปลี่ยนแปลงมากที่สุด มีแผนการศึกษาชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติเกิดขึ้นหลายฉบับจนถึงแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2520 ในแต่ละแผนมีความสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยทุก
แผนระบุจุดมุ่งหมายของการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ชัดเจน และเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ลักษณะของการศึกษาค่อนข้างเอนเอียงไปตามแนวคิดด้านการศึกษาของ
อเมริกา 4.สมัยปัจจุบันตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในยุคปัจจุบัน มีการลักษณะการดำเนินการ คือ 
กำหนดหลักการ กำหนดจุดมุ่งหมาย วางระบบการศึกษา และกำหนดแนวนโยบายการศึกษา  และในอนาคต
การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก 

จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากระบบการศึกษาที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจาก
สาเหตุดังกล่าวมีผลมาจาการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการพัฒนาการการอย่างก้าวกระโดด มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ประชากรและรวมไปถึงการศึกษา ดังนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงส่งผลต่อ
การการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา 

 

พุทธวิธีในการสอน  

พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาของมวลมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย พระองค์จึงทรงได้รับการถวาย  พระ

นามว่า ทรงเป็นบรมครูสูงสุดไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ในฐานะทรงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ( Spiritual Guide) ของ

โลกอย่างแท้จริง ทรงเป็นนักการสอนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนพุทธศาสนิกชน  มาตั้งแต่สมัย

พุทธกาล ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสอน เนื้อหาหลักธรรมคำสอน มีหลักการสอน  และวิธีการสอนหลาย

วิธีที่มีความเหมาะกับแต่ละบุคคลและทรงประสบความสำเร็จในการสอน  มาแล้วในสมัยพุทธกาล ดังที่ปรากฏ

อยู่ในพระไตรปิฎก หมวดพระสุตตันตปิฎก (พระธรรมปิฎก 2542)  ได้สรุปพุทธวิธีในการสอนของพระพุทธเจ้า 

ดังนี้  

พระพุทธเจ้าทรงมีหลักทั่วไปในการสอน แบ่งออกเป็น 3 หลัก คือ 

1. หลักเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน มีดังนี้ 

ในการสอนพระพุทธเจ้าจะเลือกเนื้อหาที่สอน มีลักษณะดังนี้ 



1) สอนจากสิ่งที่รู้เห็นเข้าใจง่ายไปหาสิ่งที่เข้าใจได้ยาก สอนจากรูปธรรมไปหานามธรรม 

2) สอนเนื้อเรื่องที่ลุ่มลึกไปตามลำดับหรือสอนเนื้อเรื่องที่ค่อยข้างลุ่มลึกยากลงไปตาม ลำดับชั้นและ

ความต่อเนื่องกันไปเป็นสายลงไป 

3) สอนด้วยของจริง โดยให้ผู้เรียนได้ดูได้เห็น ได้ฟังเองหรือเรียกว่าประสบการณ์ตรง เช่น  ทรงสอน

พระนันทะที่คิดถึงคู่รักคนงาม ด้วยการพาไปชมนางฟ้า นางอัปสรเทพธิดาให้เห็นกับตาเป็นต้น 

4) สอนตรงเนื้อหา ตรงเรื ่อง ไม่วกวน ไม่นอกเรื ่อง 5) สอนมีเหตุผล ตรองแล้วเห็นจริงตาม คือ

สมเหตุสมผล เรียกว่า สนิทานํ  

6) สอนเท่าท่ีจำเป็นพอดีสำหรับให้เกิดความเข้าใจให้การเรียนรู้ได้ผลเช่น ตอนที่พระพุทธเจ้า ประทับ

อยู่ในป่าประดู่ลายใกล้เมืองโกสัมพีได้ทรงหยิบใบไม้ประดู ่ลายเล็กน้อยใส่กำพระหัตถ์แล้วตรัสถามภิกษุ

ทั้งหลายว่า ใบประดู่ลายในพระหัตถ์กับในป่า ไหนจะมากกว่ากัน ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า  ในป่ามากกว่า จึง

ตรัสว่า สิ่งที่พระองค์ตรัสรู้แต่มิได้ทรงสอน เหมือนใบประดู่ลายในป่า ส่วนที่ทรงสั่งสอนน้อยเหมือนใบประดู่

ลายในพระหัตถ์และตรัสแสดงเหตุผลในการที่มิได้ทรงสอนทั้งหมดเท่าที่ตรัสรู้ว่า เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เป็น

ประโยชน์ 

7) สอนสิ่งที่มีความหมายควรที่จะเรียนรู้และเข้าใจเป็นประโยชน์แก่ผู ้เรียน อย่างพุทธพจน์ที่ว่า 

พระองค์ทรงมีพระเมตตา หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย จึงตรัสพระวาจาตามหลัก 6 ประการ 5 ดังนี้ (ม.ม.

(ไทย) ๑๓/๘๖/๘๘) 

1. คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นประโยชน์, ไม่เป็นทีร่ักที่ชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส 

2. คำพูดที่จริง ถูกต้อง, แต่ไม่เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รักท่ีชอบใจของผู้อื่น - ไม่ตรัส 

 3. คำพูดที่จริง ถูกต้อง, เป็นประโยชน์, ไม่เป็นที่รักท่ีชอบใจของผู้อื่น – เลือกกาลตรัส 

4. คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง, ไม่เป็นประโยชน์, ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น – ไม่ตรัส 

5. คำพูดที่จริง ถูกต้อง, แต่ไม่เป็นประโยชน์, ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น – ไม่ตรัส 

6. คำพูดที่จริง ถูกต้อง, เป็นประโยชน์, เป็นที่รักที่ชอบใจของผู้อื่น - เลือกกาลตรัส 

 2. หลักเกี่ยวกับผู้เรียน 

ในการสอนแต่ละครั้ง พระพุทธเจ้าทรงคำนึงถึงลักษณะของผู้เรียน ดังนี้ 

1) รู้ คำนึงถึงการสอนให้เหมาะตามความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น คำนึงถึงจริต 6 ซึ่ง

หมายถึงอุปนิสัยของคน ในโลกที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต  พุทธิจริต 

และวิตกจริต (ธ.ธรรมรักษ์และจิตตาวชิระ,2555) 

2) ผู้เรียนมีความแตกต่างกันทางด้านระดับความสามารถทางสติปัญญาของแต่ละบุคคล เช่น

พระองค์ทรงยกบัว 4 เหล่า ขึ้นมาเปรียบเทียบกับบุคคล 4 ประเภท ดังนี้ 



 1. บุคคลผู้รู้ผู้เข้าใจได้ฉับพลัน เรียกว่า อุคฆฏิตัญญูเทียบกับบัวพ้นน้ำ แต่พอรั บ

สัมผัส รัศมีตะวันก็จะบาน ณ วันนั้น หมายถึงผู้มีสติปัญญาดีมาก ฉลาดเฉียบแหลม 

   2. บุคคลผู้สามารถรู้เข้าใจได้เรียกว่า วิปจิตัญญูเทียบกับบัวปริ่มน้ำ จักบานต่อ

วันรุ่งขึ้น หมายถึงผู้มีสติปัญญาดี 

3. บุคคลผู้พอจะหาทางค่อยชี้แจงแนะนำ ใช้วิธีการยักเยื้องให้เข้าใจได้ต่อ ๆ ไป 

เรียกว่า ไนยยะ เทียบกับบัวงามใต้พ้ืนน้ำจักบานในวันต่อ ๆ ไป หมายถึงผู้มีสติปัญญาพอใช้ 

4. บุคคลผู้อับปัญญา มีดวงตามืดมิด ยังไม่อาจให้บรรลุคุณวิเศษในชาตินี้ได้เรียกว่า

ปทปรมะ เทียบกับบัวจมใต้น้ำเป็นภักษาแห่งปลาและเต่า หมายถึงผู้ไม่มีปัญญา  

3) ปรับวิธีสอนให้เหมาะสมกับบุคคล แม้สอนเรื่องเดียวกันแต่ต่างบุคคลอาจใช้ต่างวิธี 

  4) คำนึงถึงความพร้อม ความสุกงอม ความแก่รอบแห่งอินทรีย์หรือญาณ ที่บาลีเรียกว่า 

ปริปากะ ของผู้เรียนแต่ละบุคคลเป็นราย ๆ ไป 

5) สอนโดยให้ผู้เรียนลงมือทำด้วยตนเองซึ่งจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจชัดเจน แม่นยำ

ได้ผลจริง 

6) การสอนดำเนินไปในรูปที่ทำให้รู้สึกว่าผู้เรียนกับผู้สอนมีบทบาทร่วมกันในการแสวงหา

ความจริง ให้มีการแสดงความคิดเห็น โต้ตอบเสรี 

7) เอาใจใส่บุคคลที่ควรได้รับความสนใจพิเศษเป็นราย ๆ ไป ตามควรแก่กาลเทศะ และ

เหตุการณ ์

8) ช่วยเหลือเอาใจใส่คนที่ด้อยและมีปัญหา 

 3. หลักเกี่ยวกับการสอน มีดังนี้ 

  ในการสอนพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีการสอน ตามบทบาทการสอน ดังนี้  

1) สร้างความสนใจ ในการสอนนั้น การเริ่มต้นเป็นจุดสำคัญมากอย่างหนึ่ง การเริ่มต้นที่ดี

ช่วยให้การสอนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอย่างน้อย ก็เป็นเครื่องดึงความสนใจและนำเข้าสู่เนื้อหาได้ 

2) สร้างบรรยากาศในการสอนให้ปลอดโปร่ง เพลิดเพลินไม่ให้ตึงเครียด ไม่ให้เกิดความ    อึด

อัดใจและให้เกียรติกับผู้เรียน 

3) สอนมุ่งเนื้อหา มุ่งให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในสิ่งที่สอนเป็นสำคัญ ไม่กระทบตนและผู้อ่ืน 

ไม่มุ่งยกตน ไม่มุ่งเสียดสีใคร ๆ 

4) สอนโดยเคารพ คือตั้งใจสอน ทำจริง ด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งมีค่า มองเห็นความสำคัญ

ของผู้เรียน เช่น พระพุทธจริยานี้ว่า“ภิกษุทั้งหลายถ้าแม้อนาคตจะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้ งหลายอนาคตย่อม

แสดงโดยเคารพ ไม่แสดงโดยไม่เคารพ ถ้าแม้จะแสดงแก่ภิกษุณีแก่อุบาสก อุบาสิกา แก่ปุถุชนทั้งหลาย โดย



ที่สุดแม้แก ่คนขอทานและพรานนก ก็ย ่อมแสดงโดยเคารพ หาแสดงโดยขาดความเคารพไม่”  (องฺ.ปญฺจก.

(ไทย). 22/99/168) 

5) ใช้ภาษาสุภาพ นุ่มนวล ไม่หยาบคาย ชวนให้สบายใจ สละสลวย เข้าใจง่าย อย่างที่ว่า

“พระสมณะโคดมมีพระดำรัสไพเราะ รู้จักตรัสถ้อยคำได้งดงาม มีพระวาจาสุภาพ สละสลวย ไม่มีโทษยังผู้ฟัง

ให้เข้าใจเนื้อความได้ชัดแจ้ง”(ม.ม.(ไทย). ๑๓/๓๘๗/๔๗๘.) 

 วิธีการสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายวิธีเช่น วิธีการสอนแบบสนทนา (สากัจฉา) วิธี การสอนแบบ 

บรรยาย วิธีการสอนแบบตอบปัญหา วิธีการสอนแบบวางกฎข้อบังคับ วิธีการสอนแบบสาธิต เป็นต้น  ทรงใช้

เทคนิคการสอนที่หลากหลายวิธีพร้อมกับวิธีการสอนแต่ละแบบ ให้มีความเหมาะสมกับบุคคล  ประเภทต่างๆ 

ประกอบด้วยการเล่านิทานประกอบ การใช้ถ้อยคำเหมาะสม การรู้จักจังหวะและโอกาส  การยืดหยุ่นและการ

เสริมแรงในการสั่งสอนเผยแผ่พระศาสนากับบุคคลทุกชนชั้นวรรณะในสังคมอินเดีย  สมัยพุทธกาลจนได้รับ

ความสำเร็จในการสอนเป็นอย่างยอดเยี่ยมเพราะผู้ฟังได้บรรลุธรรมตามศักยภาพ  ของระดับสติปัญญา จนถึง

ขั้นบรรลุธรรมสูงสุดสำเร็จเป็นพระอรหันต์ 

 
บทบาทของครูผู้สอนในยุคThailand 4.0 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2559: 10 ;

ธนวัฒน์ศรีไพโรจน์และคณะ. 2561 : 98) กล่าวว่าการศึกษาในยุค Thailand 4.0 ควรมีการสร้างคนหรือ

ผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ในยุคนี้ การกำหนดสมรรถนะและบทบาทของครูผู้สอน

ในศตวรรษที่ 21 จึงมีการกล่าวถึงเป็นลำดับแรก ๆ เนื่องจากคุณภาพของครูผู้สอนมักเป็นปัจจัยสำคัญของ

ความสำเร็จทางด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน และหน้าที่ของ

ครูผู้สอนจึงมิใช่การสอนหนังสือเพื่อส่งต่อความรู้ไปสู่ผู้เรียนเท่านั้น แต่ครูควรเป็นผู้ที่มีบทบาทในการหล่อ

หลอมให้เกิดทักษะที่สำคัญแก่ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอนจึงมีหน้าที่เป็น “ผู้อำนวยความสะดวกในการ

เรียนรู้ หรือเรียกว่า กระบวนกร (facilitator)”มากกว่าซึ่งบทบาทสำคัญของครูผู้สอนในยุค 4.0 คือ ครูมีหน้าที่

วางแผนการจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และเตรียมสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสม

กับวัยและเนื้อหาที่เรียน รวมทั้งครูผู ้สอนควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนสนใจในการเรียนรู้โดย

ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ควรมีลักษณะที่เอื้อต่อการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริง ได้ลงมือปฏิบัติ และรู้วิธีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ จนท ำให้

ผู้เรียนสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างผลผลิตหรือนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาได้

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของประเทศ ซึ่งคุณลักษณะนี้จะติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต ต้องฝึกให้

ผู้เรียนเรียนรู้ภูมิปัญญาหลักของไทยและจากทั่วโลก ที่สำคัญต้องให้ผู้เรียนเรียนรู้กระบวนการที่จะแสวงหา

ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยสอนวิธีวิจัยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา และครูผู้สอนก็ต้องทำวิจัย



ชั้นเรียน โดยนำผลการวิจัยด้านการเรียนกาสอนมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพราะ

การวิจัยเป็นกระบวนการในการแสวงหาคำตอบ การแสวงหาความรู้ใหม่ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่

น่าเชื่อถือได้ โดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการวิจัยด้านการเรียนกาสอนนับเป็นตัวบ่งชี้ของ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ทางการสอนประเภทหนึ่ง (ชนาธิป พรกุล, 2552: 6; ทิศนา แขมมณ,ี 2553: 471) 

 ครูผู้สอนควรจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ เน้นการวิเคราะห์ปัญหาเป็นรายบุคคล 

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง ฝึกให้ผู้เรียนตรวจสอบ ทบทวน และก ำกับ

ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องมีความม่ันใจในตนเอง และสนับสนุนให้ผู้เรียนกล้าคิดนอกกรอบ คิดสิ่งที่แปลก

แหวกแนว ไม่เหมือนความคิดของคนทั่วไป ครูควรเตรียมคำถามที่แปลกใหม่/ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 

และในการสอนให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้นั้น ครูผู้สอนต้องฝึกให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการทำโครงการ/

โครงงานที่มีการสรุปผลการศึกษาค้นคว้าในรูปแบบการจัดสัมมนา การเสวนา และการจัดนิทรรศการ เป็นต้น 

เพราะรูปแบบการเรียนรู้ลักษณะนี้จะเป็นเวทีให้ผู้เรียนได้ฝึกการบริหารจัดการ การวางแผน การแก้ปัญหา 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน ๆ อันเป็นกระบวนการที่จะช่วยทำให้ผู ้เรียนได้ผลิตผลงาน หรือ

นวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้จากกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์นั่นเองดังนั้น การจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนใน

ยุค 4.0 จึงควรเป็นการเรียนการสอนที่เน้นการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learning) ด้วยเช่นกัน 

 นอกจากนี้ การสร้างชุมชนแห่งความสงสัย (Community of Inquiry) ก็นับเป็นภารกิจหลักอีกอย่าง

หนึ่งของครูผู้สอน โดยครูต้องสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความกระหายใคร่รู้ กระตือรือร้น 

และอยากค้นหาคำตอบ เพราะความสงสัยจะนำไปสู่การตั้งคำถามและแสวงหาคำตอบ ซึ่งจะทำให้ผู ้เรียน

กลายเป็น “Active Learner” โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน (Problem Base Learning 

= PBL) ซ่ึง ผู้เรียนอาจจะค้นหาค าตอบที่เป็นจริงได้จากทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน (ดิเรก พรสีมา,2559) 

กล่าวว่าในกระบวนการของการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนอาจค้นหาค าตอบได้จากห้องทดลอง 

ห้องปฏิบัติการแปลงสาธิต โรงงาน สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้านที่เป็นธุรกิจของรัฐและเอกชน จึงท าให้

เกิดค าว่า “Work–based Learning” หรือ “Work-integrated Learning” หรือ “Site-based Learning” 

ขึ้น และสถานประกอบการเหล่านี้ก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนในยุค 4.0 และจากการจัดการเรียนรู้

โดยยึดปัญหาเป็นฐานนี้ ก็จะช่วยให้ครูผู้สอนและผู้เรียนค้นพบความรู้ใหม่ สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ และสร้าง

นวัตกรรมใหม่ได้เพราะการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหาจริง และร่วมกันคิด หาทาง

แก้ปัญหาต่าง ๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย (Meaningful Learning) และน าไปสู่การ

พัฒนาทักษะกระบวนการต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ทิศนา แขมมณี, 2553: 

137) 

 การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ต้องคำนึงถึงทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเริ่มต้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีแนวคิดเรื่อง “ทักษะแห่ง  อนาคตใหม่: การ



เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) พัฒนาโดยเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพ่ือทักษะการ 

เรียนรู ้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills: P21) ที่ต้องการเห็นเยาวชนมีทักษะ 3R 

ประกอบด้วย Reading (การอ่าน) wRiting (การเขียน) และ aRithmetic (คณิตศาสตร์) และ 7C ประกอบด้วย 

Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ แก้ปัญหา) 

Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์  และนวัตกรรม) Cross-Culture Understanding 

(ทักษะด้าน ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) Collaboration, Teamwork & Leadership 

(ทักษะด้านความร่วมมือ การ ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) Communications, Information & Media 

Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ รู้เท่าทันสื่อ) Computing & ICT literacy (ทักษะด้าน 

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) Career & Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะ

การเรียนรู้) สาระวิชาหลักและทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การอ่าน ภาษา

ของโลก ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์การ ปกครองและความเป็น

พลเมืองที่ดี โรงเรียนต้องส่งเสริมความ เข้าใจเนื้อหาวิชาการให้อยู่ในระดับสูงด้วยการสอดแทรกทักษะ เพ่ือ

การดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เข้าในวิชาหลักทุกวิชา ได้แก่ ความรู้เรื่องโลก ความรู้ด้านการเงิน เศรษฐกิจ 

ธุรกิจและการ เป็นผู้ประกอบการ ความรู้ด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ความรู้ด้าน  สุขภาพ และความรู้ด้าน

สิ่งแวดล้อมซึ่งสัมพันธ์กับสาระของ สังคมศึกษาทั้ง 5 สาระ ที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้ (กระทรวง ศึกษาธิการ, 

2551) 

 

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (กระทรวงศึกษาธิการ , 2551) ยึดหลักการว่า

ผู้เรียนมีความสำคัญท่ีสุด จึงต้องจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญ  สถานการณ์และ

แก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ จริง กระบวนการปฏิบัติลงมือทำจริง กระบวนการจัดการ 

กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้จากการเรียนรู้ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย และมีการ

ออกแบบการจัดการ เรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 

เพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  ครูส ังคมศึกษาควรใช้กระบวนการเน้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ 

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) โดยการศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียน เป็นรายบุคคล กำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิด

ขึ้นกับผู้เรียน ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตก ต่างระหว่างบุคคล จัดบรรยากาศที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดเตรียม และเลือกใช้สื่อให้เหมาะสม การประเมินความก้าวหน้าของ ผู้เรียนด้วยวิธีการที่

หลากหลาย และวิเคราะห์ผลการประเมิน มาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งปรับปรุงการ จัดการ

เรียนการสอนของตนเอง ในขณะเดียวกันครูต้องส่งเสริมให้ผู ้เรียนเปลี่ยนบทบาท  เช่นกัน โดยผู้เรียนต้อง



กำหนดเป้าหมาย วางแผนและรับผิดชอบ การเรียนรู้ของตนเอง เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้  

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ ตั้งคำถาม คิดหาคำตอบหรือหา แนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการต่างๆ ลงมือ

ปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ต่างๆ มีปฏิสัมพันธ์ 

ทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับกลุ่มและครู ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ศตวรรษท่ี 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจ ในเนื้อหา วิชาแกนหลัก และสอดแทรกทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 เข้าไปในทุกวิชาแกนหลัก ดังนี้ 

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทำงาน
ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
การแก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ 

2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เนื่องด้วยในปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
สื่อและเทคโนโลยีมากมาย ผู้เรียนจึงต้องมีความสามารถในการแสดงทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและ
ปฏิบัติงานได้หลากหลาย โดยอาศัยความรู้ในหลายด้าน ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อและ
ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ในการดำรงชีวิตและทำงานในยุคปัจจุบันให้ประสบความสำเร็จนักเรียน
จะต้องพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และ เป็นตัวของ
ตัวเอง ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต (Productivity) และ ความรับผิดชอบ
เชื่อถือได้ (Accountability) และ ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบ (Responsibility) แนวทางการจัดการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพการจัดทำแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้น
สมรรถนะทางสาขาวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 ยึดกรอบของระบบสนับสนุนการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 

1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Standards) 
1.1 การใช้ข้อมูลความจริงจากกระบวนการสังเกต ตั้งประเด็นคำถามจากแหล่งเรียนรู้ชุมชน

เชื่อมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา 
1.2 การบูรณาการความรู้ และความซ้ำซ้อนของเนื้อหาสาระ 
1.3 การสร้างทักษะการสืบค้น รวบรวมความรู้ 
1.4 การสร้างความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าแบบผิวเผิน 
1.5 การสร้างความเชี่ยวชาญตามความถนัดและสนใจให้เกิดกับผู้เรียน 
1.6 การใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง 

2. ระบบการประเมินทักษะในศตวรรษท่ี 21 (Assessment of 21st Century Skills) 
2.1 สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ (ความรู้ ความถนัดสาขาอาชีพ ทัศนคติ

ต่อการทำงานและอาชีพ) 



2.2 นำประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัต ิของผู ้เร ียนมาปรับปรุงการแก้ไขงาน 
(เครื่องมือวัดผลตามสภาพจริงการปฏิบัติ ทัศนคติ และความรู้) 

2.3 ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
(คลังข้อสอบระบุตัวชี้วัดมาตรฐานรายวิชา ระบุระดับขั้นพฤติกรรม) 

2.4 สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) และเส้นทางการศึกษาต่อสู ่การ
ประกอบอาชีพ (Career Path) ของผู้เรียนให้เป็นมาตรฐานและมีคุณภาพ 

3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Curriculum & Instruction) 
3.1 สอนให้เกิดทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary: 

ความรู้ที่ได้จากหลายสาขาวิชาประกอบกัน) ของวิชาแกนหลัก 
3.2 สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหา และสร้างระบบการเรียนรู้

ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency-based) 
3.3 สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็นตัวเกื้อหนุน การ

เรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) 
3.4 บูรณาการแหล่งเรียนรู ้ (Learning Resources) จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียนตาม 

กระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning: PBL 
4. ระบบการพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional Development) 

4.1 ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ 
4.2 ใช้มิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนท่หีลากหลาย 
4.3 ฝึกฝนทักษะความรู ้ความสามารถในเชิงล ึกเกี ่ยวกับการแก้ปัญหา การคิดแบบ

วิจารณญาณ 
4.4 สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อน จุดแข็ง ในตัวผู้เรียน

และสามารถวิจัยเชิงคุณภาพที่มุ่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน 
4.5 พัฒนาความสามารถให้สูงขึ้น นำไปใช้สำหรับการกำหนดกลยุทธ์และจัดประสบการณ์

ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 
4.6 ประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ 
4.7 แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางหลากหลายในการสื่อสารให้ 

เกิดข้ึน 
5. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรที่ 21 (21st Century Learning Environment) 

5.1 สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพที่เก้ือหนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผ 

5.2 สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่ง
ปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างกันรวมทั้งการบูรณาการหลอมรวมทักษะหลากหลายสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน 



5.3 สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฏิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบ
โครงงาน 

5.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีเครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ 
คุณลักษณะจำเป็น 8 ประการสำหรับผู้เรียนยุค Gen Net/Tweenies 
1) ความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้ (Autonomous Learning)หมายถึง ความสามารถ

ของผู้เรียนในการวางแผนการเรียนรู้ของตนเอง ตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ของตน รู้จักวิธีการในการไปถึง
เป้าหมายนั้นๆ อย่างยืดหยุ่น ตลอดจนการมีวินัยในการเรียนรู้ของตนเอง โดยที่ไม่ต้องให้มีผู้ใดมาบังคับ รวมทั้ง
การมีความเป็นผู้ใหญ่ภายในตนเอง ทักษะประการแรกนี้ ถือว่ามีความสำคัญมากเป็นอันดับแรกและเป็นทักษะ
ที่ต้องการ การปลูกฝังไม่เพียงแต่จากครูผู้สอน จากระบบการศึกษา หรือจากสังคมเท่านั้น หากยังต้องอาศัย
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกฝังจากครอบครัวเป็นสำคัญ 

2) ทักษะด้านการคิด (Thinking Skills) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาหรือได้รับการฝึกฝน
ทักษะการคิดอย่างมีระบบ ส่งผลให้สามารถคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพการฝึกฝนทักษะด้านการคิดนั้นประกอบ
ไปด้วยการคิดในหลายลักษณะ แต่ที่สำคัญมากสำหรับผู้เรียนยุค Gen Net/Tweenies ได้แก่ การพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Learners) การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinkers) การคิดไตร่ตรอง 
(Reflective Thinking) รวมทั้ง ทักษะในการคิดแก้ปัญหา (Problem Solvers) 

3) ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Collaborators) หมายถึง การที่
ผู้เรียนมีความสามารถในการประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีทักษะของการเป็นผู้นำรวมทั้งการเป็นผู้
ตามที ่ดี สามารถสื ่อสารกับผู ้อื ่นในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การมอบหมายงาน การถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์ เป้าหมายร่วมกันให้กับผู้ร่วมงานอื่นๆ ได้ รวมทั้งการเป็นผู้ฟังและผู้ร่วมปฏิบัติงานที่ดี โดยผู้เรียน 
Gen Net/Tweenies ควรได้รับการฝึกให้มีทักษะในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Collaborative Learning) 
โดยทักษะที่ต้องมุ่งเน้น ได้แก่ ทักษะพ้ืนฐานด้านการสื่อสาร (Communication Skill) อย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ทักษะในการสืบเสาะค้นหา (Enquirers) หมายถึง การที่ผู้เรียนมีคุณลักษณะของการเป็นนักสำรวจ
ที่ดีชอบที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งต่างๆ เพื่อพิสูจน์สมมติฐานของตน โดยสังเกตเปรียบเทียบความเหมือนความ
แตกต่าง รวมทั้งสืบค้นเพื่อการศึกษาค้นคว้า ความรู้ ข้อมูล สารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาลทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต ทักษะสำหรับการสืบเสาะค้นหานี้ครอบคลุมการที่ผู้เรียนจะต้องมีทักษะในการเลือกสรร/คัดกรอง
สารสนเทศที ่เหมาะสม เพื ่อให้สามารถค้นหาสารสนเทศที่ต ้องการได้อย่างเที ่ยงตรง รวดเร็ว อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

5) ความกระตือรือร้น (Active Learners) หมายถึง การที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เรียนในลักษณะเชิงรุก 
กล่าวคือไม่เป็นเพียงผู้ฟัง (นิ่งๆ) ที่ดีในชั้นเรียนหรือในการเรียนออนไลน์ผู้เรียนเชิงรุกหมายถึงการที่ผู้เรียน
จะต้องเป็นผู้ร่วมมือที่ดีของผู้เชี่ยวชาญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง สำหรับในการเรียนจากผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้เรียน
ควรให้ความใส่ใจในการเรียนรู้ (Attentive) ศึกษาเนื้อหา รู้จักถาม/ตอบคำถามในบริบทที่เอื้ออำนวยต่อการ
เรียนรู้ที่มีความหมายให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง การฝึกฝนทักษะในด้านการแสดงออกหรือแสดงความคิดเห็นอย่าง
เหมาะสมและถูกกาลเทศะ 



6) ทักษะพ้ืนฐานด้านไอซีที (ICT Skills) ในที่นี้ไม่ได้หมายเฉพาะถึงการที่ผู้เรียนมีทักษะพื้นฐานในด้าน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ หรือโปรแกรมสำนักงานเท่านั้น หากหมายรวมถึงการที่ผู้เรียนสามารถ
ดูแลรักษาเครื่องมือและ/หรือระบบต่างๆ ได้ในระดับพ้ืนฐาน นอกจากนี้ยังหมายถึงความสามารถของผู้เรียนใน
การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทักษะ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ทักษะในการสืบค้น (Search Skills) ทักษะในด้านการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารผ่าน 
ICT และ/หรือ ทักษะในการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสม เป็นต้น  

7) ทักษะในด้านการใช้ภาษาสากล (Second Language Skills) หมายถึง การพัฒนาผู ้เรียนให้มี
ทักษะ ความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาที่สอง เป็นภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาแม่หรือภาษาหลักของสังคมที่ตน
อาศัยอยู่ในระดับที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี ภาษาสากลสำหรับสังคมไทยที่ถือได้ว่าสำคัญ
มากที่สุด คือภาษาอังกฤษ เพราะถือเป็นภาษาสากลที่ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายมากที่สุดในโลก
อินเทอร์เน็ต ดังนั้น ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสำหรับการเรียนรู้ในยุคสมัยหน้านั้น ควรมีการ
เตรียมพร้อมผู้เรียนในด้านภาษาอังกฤษ  

8) ความสนใจในวัฒนธรรม (Engaged with Cultures) และความตระหนักถึงความเป็นไปในโลก 
(World Awareness) หมายถึง การปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่ใส่ใจและเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง อย่าง
น้อยในระดับที่เพียงพอที่จะทำให้รู้จักตนเอง รู้จัก “ราก” หรือประวัติศาสตร์ของตนเองและสังคมที่อาศัยอยู่ 
(Self-Identity) เพื ่อจะได้สามารถเปรียบเทียบความเหมือน หรือแตกต่างกับสังคม/โลกรอบตนเองได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งการเชื่อมต่อกันบนโลกสามารถเกิดขึ้นได้ภายใน
พริบตา ความแตกต่างทางวัฒนธรรมนับวันจะน้อยลงทุกทีการที่พลเมืองในสังคมใดสามารถจะคงไว้ใน
วัฒนธรรมที่ดีของตนเองไว้ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเปิดรับวัฒนธรรมและความเป็นไปในทางที่ดีของโลก
ภายนอกได้ก็จะทำให้สังคมนั้นมีความได้เปรียบเหนือสังคมที่ไม่รู้จักเห็นคุณค่าในวัฒนธรรมของตนเอง และ
คอยที่จะรับเอาวัฒนธรรมของคนอื่นๆ เข้ามาเพียงทางเดียว  คุณลักษณะจำเป็น 8 ประการของผู้เรียนใน
อนาคต หรือ Gen Net/Tweenies เป็นคุณลักษณะที่ สำคัญต่อการเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมของศตวรรษที่ 21 
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากตัวผู้เรียนเองแล้วนั้น ผู้สอนหรือผู้ที ่เกี่ยวข้ องในการจัดการศึกษาเรียนรู้
ครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรหันมาให้ความสำคัญกับคุณลักษณะดังกล่าว เพื่อร่วมกันเตรียมความ
พร้อมสำหรับผู้เรียนต่อไป คุณลักษณะของผู้สอนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Teachers) เมื่อผู้เรียนยุค 
Gen Net/Tweenies ต้องการคุณลักษณะที่จำเป็น 8 ประการเพื ่อการเร ียนรู ้อย่างมีประสิทธิภาพใน
สิ่งแวดล้อมของศตวรรษที่ 21 ผู้สอนก็จำเป็นต้องมีทักษะ 8 ประการด้วยกัน เพื่อที่จะสร้าง/ส่งมอบ/ถ่ายทอด
ความรู้และทักษะให้แก่ผู้เรียนได้ เรียกว่าเป็น ผู้สอนพันธุ์ C (C-Teachers) C-Teachers ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง 
ผู้สอนระดับซีแต่อย่างใด หากหมายความถึง ผู้สอนที่มีทักษะต่าง ๆ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการเรียนการสอนใน
อนาคตนั่นเอง C-Teachers1 ประกอบไปด้วยทักษะที่จำเป็น 8 ประการได้แก ่

1. C-Content หมายถึง การที ่ผู ้สอนต้องเป็นผู ้เชี ่ยวชาญเนื ้อหาที ่ตนรับผิดชอบในการสอน C-
Content ถือเป็นลักษณะที่จำเป็นอย่างที่สุดและขาดไม่ได้สำหรับผู้สอน เพราะถึงแม้ผู้สอนจะมีทักษะ C อ่ืนที่
เหลือทั้งหมด แต่หากขาดซึ่งความเชี่ยวชาญในเนื้อหาการสอนของตนแล้ว เป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้เรียนจะสามารถ



เรียนรู้จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากผู้สอนที่ไม่แม่นในเนื้อหา หรือไม่เข้าใจในสิ่งที่ตนพยายามถ่ายทอด/ส่งผ่าน
ให้แก่ผู้เรียน 

2. C-Computer (ICT) Integration หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในการบูรณา
การกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน เหตุผลสำคัญที่ผู้สอนจำเป็นต้องมีทักษะด้านการประยุกต์คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือหนึ่งในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ นอกจากจะเป็นการติดอาวุธด้านทักษะในการใช้ ICT 
โดยทางอ้อมให้แก่ผู้เรียนแล้ว หากมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพก็ยังสามารถส่งเสริม
ทักษะกระบวนการคิดของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  

3. C-Constructionist หมายถึง การที ่ผ ู ้สอนเป็นผู ้สร ้างสรรค์ม ีความเข้าใจเกี ่ยวกับแนวคิด 
Constructionism ซึ่งมุ่งเน้นว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้นั้นเป็นเรื่องภายในของตัวบุคคลจากการที่ได้ลงมือทำ
กิจกรรมใดๆ ให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์หรือความรู้เดิมที่อยู่ในตัวบุคคลนั้น
มาก่อน ผู้สอนที่เป็น ผู้สร้างสรรค์ไม่เพียงแต่ใช้ทักษะนี้ในการพัฒนาในด้านของเนื้อหาความรู้ใหม่สำหรับ
ผู้เรียน หากยังสามารถนำ ไปใช้ในการสร้างแผนการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างความรู้ขึ้นในตนเอง ผ่านการลงมือผลิตชิ้นงานต่างๆ เช่น งานศิลปะ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ 

4. C-Connectivity หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการจัดกิจกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
เพื่อนอาจารย์ทั้งในสถานศึกษาเดียวกันและต่างสถานศึกษา หรือเชื่อมโยงสถานศึกษา บ้าน และ/หรือชุมชน
เข้าเป็น ส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากแนวคิดที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้อย่างดี 
เมื่อสิ่งที่เรียนรู้มีความสัมพันธ์โดยตรง หรือเกี่ยวข้องกับความสนใจ ประสบการณ์ ความเชื่อ สังคม และ
วัฒนธรรมของผู ้เรียน การที ่ผู ้สอนสามารถเชื่อมโยงสิ ่งที ่ผู ้เรียนเรียนรู ้ในชั ้นเรียนกับเพื ่อน อาจารย์ใน
สถานศึกษา บ้านและสังคมแวดล้อมที่ผู้เรียนเป็นส่วนหนึ่งได้มากเท่าใดก็ย่อมทำให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งที่เรียนรู้กับประสบการณ์ตรงได้มากเท่านั้น 

5. C-Collaboration หมายถึง การที่ผู้สอนมีความสามารถในการเรียนรู้แบบร่วมมือกันกับผู้เรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ผู้สอนจะต้องมีทักษะในบทบาทของการเป็นโค้ช หรือที่ปรึกษาที่ดีในการเรียนรู้ 
(ส่วนใหญ่จะอยู่ในลักษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง) ของผู้เรียน รวมทั้งการเป็นผู้เรียนเองในบางครั้ง ทักษะ
สำคัญของการเป็นโค้ชหรือที่ปรึกษาที่ดีนั ้น ได้แก่ การสร้างฐานการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเป็นระยะ อย่าง
เหมาะสม อำนวยให้ผู้เรียนเกิดฐานการเรียนรู้ที่จะต่อยอดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมขึ้นได้ ทั้งนี้การเรียนรู้จะ
เกิดข้ึนในผู้เรียนได้อย่างจำกัดหากปราศจากซึ่งฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมจากผู้สอน 

6. C-Communication หมายถึง การที่ผู้สอนมีทักษะในการสื่อสารกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ ่งมิใช่เฉพาะการพัฒนาให้เกิดทักษะของเทคนิคการสื ่อสารที ่ดี เช่น การอธิบายด้วยคำพูด ข้อความ 
ยกตัวอย่าง ฯลฯ เท่านั้น หากยังหมายรวมถึงการเลือกใช้สื่อ (Media) ที่หลากหลายที่ช่วยให้ผู้สอนสามารถ
ส่งผ่านเนื้อหาสาระที่ต้องการจะนำเสนอ หรือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
เหมาะสม  



7. C-Creativity หมายถึง การที่ผู้สอนเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ เพราะบทบาทของผู้สอนในยุค
สมัยหน้านั้นไม่ได้มุ ่งเน้นการเป็นผู้ป้อน/ส่งผ่านความรู้ให้กับผู้เรียนโดยตรง หากมุ่งไปสู่บทบาทของการ
สร้างสรรค์ ออกแบบสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอ้ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ผู้สอนจะได้รับ
การคาดหวังให้สามารถที่จะรังสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน 

8. C-Caring หมายถึง การที่ผู้สอนจะต้องมีความมุทิตา ความรัก ความปรารถนาและความห่วงใย
อย่างจริงใจแก่ผู้เรียน ในทักษะทั้งหมดที่ได้กล่าวมานั้น ทักษะ Caring นับว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด ทั้งนี้
เพราะความมีมุทิตา รัก ปรารถนาดี และห่วงใยกับผู้เรียนของผู้สอนนั้นจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเชื่อใจต่อ
ผู้สอน ส่งผลให้เกิดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในลักษณะการตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย แทนความรู้สึกวิตกกังวลในสิ่งที่
จะเรียนรู้ ซึ่งการตื่นตัวอย่างผ่อนคลาย ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำให้สมองเกิดการเรียนรู้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพอันที่จริง แม้ว่าโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 มาได้ระยะหนึ่งแล้ว แต่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ยังคงถือว่าเป็นเรื่องใหม่ซึ่งนักการศึกษาทั่วโลกยังคงให้ความสนใจ อย่างไรก็ดีสิ่งสำคัญมากที่สุดสิ่งหนึ่ งที่
จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คือความพร้อมของทั้งผู้สอนและผู้เรียน ความจำเป็นเร่งด่วนคงจะได้แก่ 
การเตรียมความพร้อมของผู้สอนกับบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและผู้เรียน การทบทวนหลักสูตรที่ใช้ใน
การสอน หลักการ ทฤษฎีรูปแบบ วิธีการสอนและการเรียนรู้ที่ได้ดำเนินการอยู่และที่จะดำเนินการในอนาคต 
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างชัดเจน เกิดผลเป็น
รูปธรรมต่อไป (แนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, 2564)  

 
บทสรุป 

พระพุทธองค์ทรงสอนพุทธศาสนิกชน มาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ทรงมีพระปรีชาสามารถในการสอน 

เนื้อหาหลักธรรมคำสอน มีหลักการสอน  และวิธีการสอนหลายวิธีที ่มีความเหมาะกับแต่ละบุคคลและทรง

ประสบความสำเร็จในการสอน มาแล้วในสมัยพุทธกาล ซึ่งได้ให้ลักพุทธวิธีการสอน แบ่งออกเป็น 3 หลัก คือ 1. 

หลักเกี่ยวกับเนื้อหาหรือเรื่องที่สอน 2. หลักเกี่ยวกับผู้เรียน  3. หลักเกี่ยวกับการสอน และในยุคปัจจุบันการ

สอนที่เปลี่ยนไปกับโลกที่เปลี่ยนแปลง นั้นมีดังนี้ ประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้โดยยึดปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Base Learning = PBL) ทักษะ 3R ประกอบด้วย Reading (การอ่าน) writing (การเขียน) และ 

arithmetic (คณิตศาสตร์) และ 7C ประกอบด้วย Critical Thinking & Problem Solving (ทักษะด้านการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการ แก้ปัญหา) Creativity & Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ 

และนวัตกรรม) Cross-Culture Understanding (ทักษะด้าน ความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์) 

Collaboration, Teamwork & Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ) 

Communications, Information & Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และ รู้เท่าทันสื่อ) 
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