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ในบทนำาบรรณาธิการโดย นักวิชาการ
อยา่ง เจมส ์เบลลนักา รอน แบรนต ์และ เคน เคย ์ 
ได้นำาเสนอกรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งถือว่า
เป็นแนวโน้มท่ีสำาคัญในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
การเรียนรู้นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ  
เทคโนโลย ีทกัษะชีวติ และการทำางาน นกัวชิาการ 
ทั้ งสามได้ ให้ข้อ คิดที่น่ าสนใจว่า ในขณะที่  
โลกเปลี่ยนแปลงก้าวล้ำาไปยังอนาคตแต่ระบบ 
การศึกษากลับเชื่องช้า ล้าหลัง เคย์ตอบคำาถาม
ที่สำาคัญสามประการที่เป็นเหตุผลหลักๆ ในการ
เปลี่ยนแปลงคือ (1) เพราะเหตุใดทักษะในกรอบ
แนวคิดนี้จึงสำาคัญต่อการเรียนรู้ในอนาคต (2) 
ทักษะใดสำาคัญ จำาเป็นมากที่สุด และ (3) จะต้อง
ทำาอย่างไรที่จะทำาให้โรงเรียนนำาทักษะเหล่านี้ 
ลงไปในการสอน

ในบทที่ 1 โฮเวิร์ด การ์ดเนอร์ นัก
จิตวิทยาที่มีชื่อเสียงของโลก เจ้าของทฤษฎีพหุ
ปัญญาอันโด่งดัง ได้นำาเสนอจิตลักษณะที่สำาคัญ
สำาหรับอนาคต ว่าประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 
ประการที่สำาคัญคือ จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined 
mind) การ์ดเนอร์เสนอว่าบุคคลจะรักษาความ
เชี่ยวชาญต่อไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลมีวินัย ความ
เชี่ยวชาญในทรรศนะของการ์ดเนอร์คือ ความ
เชี่ยวชาญแบบสหวิทยาการไม่ใช่ความเช่ียวชาญ
เพียงบางด้านอีกต่อไป อย่างไรก็ตามข้อบกพร่อง
ของจิตลักษณะแบบน้ีคือ การไม่ไฝ่เรียนรู้อีก
หรือการรู้แบบเป็ด (รู้ทุกอย่างแต่ไม่ลุ่มลึก) ซึ่ง
สามารถแกไ้ขไดเ้พราะความทนัสมยัของวทิยาการ
และเทคโนโลยีจะทำาให้บุคคลท่ีเรียนรู้มีความ
เชี่ยวชาญหลายสาขาภายในเวลาที่รวดเร็วขึ้นกว่า 
ในอดีตหลายเท่า จิตลักษณะประการที่ 2 คือ  
จิตสังเคราะห์ (Synthesizing mind) ในทรรศนะ
ของการ์ดเนอร์มองว่าเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุดของ
มนุษย์ เป็นความสามารถของบุคคลในการสำารวจ
ข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย รู้ว่าอะไรมีคุณค่า 

สามารถนำาข้อมูลมาผสมผสานได้อย่างมีเหตุผล
สำาหรับตนเองและผู้อ่ืน จิตลักษณะประการที่ 3 
คือ จิตสร้างสรรค์ (Creating mind) หมายถึงการ
ที่บุคคลมีความคิดใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
สามารถตรวจสอบสิ่งต่างๆ ว่าเข้าท่าหรือไม่ 
ครุ่นคิดและหาแนวทางใหม่ๆ กระหายที่จะเสี่ยง
หรือเผชิญกับสิ่งที่ตนเองไม่รู้จัก กล้าที่จะล้มหรือ
พ่ายแพ้และยิ้มสู้อีกครั้ง จิตลักษณะประการที่ 4 
คอื จติเคารพ (Respectful mind) หมายถงึเจตคต ิ
ความสามารถในการเปิดใจรับบุคคล กลุ่มคน 
ท่ีมีความแตกต่าง หลากหลาย เพื่อทำาความรู้จัก  
เป็น ผู้ที่มีความเป็นสากล ไม่ด่วนตัดสินใคร 
ปราศจากความลำาเอียง อคติ ในเรื่องเชื้อชาติ 
เพศ อำานาจ ฐานะและมีขันติธรรม และจิต
ลักษณะประการที่ 5 คือ จิตรู้จริยธรรม (Ethical 
mind) การนึกถึงตนเองในบริบทสากล มีจุดยืน
ทางจริยธรรม มีความกล้า จิตใจที่ก้าวหน้า (กล้า
เปดิโปงอยา่งมจีรยิธรรม) ทำาหนา้ทีข่องตนไดอ้ยา่ง
สมบรูณม์จีรยิธณรม การด์เนอรม์องว่า จติลกัษณะ 
3 ประการแรกถือเป็นจิตลักษณะแห่งปัญญาการ
รู้คิด ส่วนจิตลักษณะ 2 ประการหลังนั้นเป็นจิต
แห่งความเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตามการพัฒนาจิต
ลักษณะทั้ง 5 ประการนั้นไม่ได้มีแนวคิดตายตัว
ว่าจะต้องเริ่มพัฒนาอะไรก่อน

บทที่  2 ลินดา ดาร์ลิง แฮมมอนด์ 
ศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยส
แตนฟอรด์ สหรฐัอเมรกิา ไดน้ำาเสนอแนวนโยบาย
ใหมท่ีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการในศตวรรษที ่21 
ว่า เทคโนโลยตีา่งๆ ในโลกนีจ้ะมกีารเปลีย่นแปลง 
(แบบขนานใหญ่) ในทุกๆ 2 ปี จึงมีความจำาเป็น
ที่นักเรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในศาสตร์ต่างๆ อย่างลึกซึ้ง สามารถที่จะ
ออกแบบการเรียนรู้ ประเมิน จัดการงานตัวเอง
ได้ด้วยตัวเอง ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนและผู้คน
ในโลกอนาคตจะมีการใช้ชีวิตที่ซับซ้อนมากขึ้น 
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นโยบายทางด้านการศึกษาจำาเป็นที่จะต้องนำาเอา
ทักษะการคิดระดับสูงลงไปในกิจกรรมการเรียน
การสอน โดยพบว่าประเทศที่ประสบความสำาเร็จ
ทางดา้นการจดัการศกึษาในระดบัแนวหนา้ จะลด
หัวข้อในการสอนลงแต่เน้นการสอนให้ลึกซึ้งมาก
ยิ่งขึ้น ผู้บริหารโรงเรียนควรคำานึงถึงเป้าหมายที่
จะเกิดขึ้นในนักเรียนมากกว่ารายได้ของโรงเรียน
อย่างที่เป็นกันอยู่ ครูท่ีไม่สามารถปรับตัวหรือมี
การสอนที่ย่ำาแย่ผู้บริหารจะต้องหางานอื่นให้ทำาที่
ไม่ใชเ่ปน็การสอน นอกจากนีก้ารจดัวางทรพัยากร
ทางการศกึษาในสถานศกึษาตอ้งมคีวามเทา่เทยีม
กันมากขึ้น (ปัจจุบันพบว่ามีแต่โรงเรียนในเมือง
เท่านั้นที่อุดมไปทรัพยากรทางการศึกษาที่ดี ส่วน
โรงเรียนชนบทในพ้ืนที่ห่างไกลแทบจะเข้าไม่ถึง
ทรัพยากรทางการศึกษาด้วยซ้ำาไป: ผู้สังเคราะห์)

บทที ่3 ศาสตราจารย์คริส ดีด้ี ผูเ้ช่ียวชาญ 
ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้จากวิทยาลัยบัณฑิต
ศึกษาศาสตร์แห่งฮาร์ เวิร์ด ได้นำาเสนอการ 
เปรียบเทียบกรอบแนวคิดสำาหรับทักษะแห่ง
ศตวรรษที ่21 โดยให้แนวคิดทีส่ำาคัญวา่ งานในโลก
อนาคตจะเป็นงานที่เน้นการทำางานที่ใช้ความคิด 
และการสื่อสารที่ซับซ้อนที่คอมพิวเตอร์ทำาไม่ได้ 
การสอนในศตวรรษที่ 21 จึงจำาเป็นที่จะต้องเน้น
เรือ่งปฏสิมัพนัธ ์การสอนมมุมองทีไ่มคุ้่นเคยใหม่ๆ  
ให้กับนักเรียน การสื่อสารผ่านสื่อกลาง ผ่าน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทำางานผ่านโลก 
เสมอืนจรงิ ทัง้น้ีการทดสอบและการประเมนิผูเ้รยีน  
จะเนน้ การประเมนิความสามารถในการตดัสนิใจ 
อย่างเชียวชาญ ศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ 
ของผูเ้รยีน ประเมนิความเขา้ใจไปสูส่ถานการณจ์รงิ  
เนื้อหาความรู้ที่จำาเป็นในศตวรรษหน้าได้แก่ 
จิตสำานึกต่อโลก ความรูท้างด้านการเงิน เศรษฐกจิ 
การดำาเนินธรุกิจ การเปน็ผูป้ระกอบการ ความรูท้าง
ดา้นพลเมอืง ความรูค้วามตระหนกัในสขุภาพและ
สวัสดิภาพของตน ทักษะการเรียน ทักษะการคิด  

เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนทักษะชีวิต โดย
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ มืออาชีพ (ที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้ให้
ความสำาคัญ)

บทที่ 4 ริชาร์ด ดูโฟร์และรีเบ็กคา ดูโฟร์  
อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนมัธยมและโรงเรียน
ประถม ในมลรัฐอิลลินอยส์ ที่มีชื่อเสียงและได้รับ 
การยอมรับในระดับประเทศ โรงเรียนที่ทั้งสอง
บรหิารไดร้บัการประกาศจากกระทรวงศกึษาธกิาร
ของสหรฐัว่าเปน็โรงเรยีนยคุใหมท่ีแ่ทจ้รงิ คณุครทูัง้
สองได้นำาเสนอบทบาทของชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพต่อความก้าวหน้าของทักษะในศตวรรษที่ 
21 ว่าโรงเรียนที่จะประสบความสำาเร็จได้นั้นต้อง
มีการใช้ประโยชน์จากสหวิชาชีพในชุมชนร่วมไป
กับกระบวนการเรียนรู้ ทั้งสองอธิบายว่าการสอน
โดยไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้น ไม่เรียกว่าเป็นการสอน 
ครูผู้สอนจะต้องทำางานร่วมกันในการพัฒนาการ
เรียนการสอนนักเรียนไม่ใช่ฉายเดี่ยว โรงเรียน 
จะตอ้งสามารถเขา้ถงึคลงัขอ้มลูการประเมนิระดบั
ชาต ิตวัอยา่งการประเมนิ ขอ้สอบ แบบวัดทกัษะที่
มีอยู่นับร้อยชนิด พร้อมตัวชี้วัดต่างๆ (หน่วยงาน
ระดบัชาตไิมค่วรปกปดิทรพัยากรตา่งๆ ทีโ่รงเรยีน
จะต้องใช้ในการประเมินผู้เรียน หรือประเมิน
ศกัยภาพในตนเองในเรือ่งตา่งๆ ซึง่ในประเทศไทย
ถือเป็นเรื่องลับสุดยอด: ผู้สังเคราะห์) 

บทที่ 5 โรบิน โฟการ์ตี้ และไบรอัน เอ็ม 
พที สองนกัการศกึษาจากบรษิทัเอกชนทีม่ชีือ่เสยีง 
ได้นำาเสนอวิสัยทัศน์ทางการศึกษาของประเทศ
สิงคโปร์ (สอนให้น้อยลง เรียนรู้ให้มากข้ึน) การ
ส่งเสริมให้โรงเรียนที่มีแต่ผู้เรียน ให้กลายร่างมา 
เป็นโรงเรียนที่มีแต่นักคิด โดยอาศัยประโยชน์จาก
คลังความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายและสามารถ
เขา้ถงึไดง้า่ย การสอนใหน้อ้ยลงไมไ่ดห้มายความวา่  
ครูจะต้องสอนน้อย ช่ัวโมงสอนลดลง ลดความรู้ 
พื้นฐานลง แต่การสอนให้น้อยลงหมายถึงวิธี 
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การสอน เทคนิคในการสอน การจัดการห้องเรียน 
การใช้ทรัพยากร สอนให้น้อยลงจึงหมายถึง ใช้วิธี
การสอนหลากหลาย ลึกซึ้ง เน้นปฏิสัมพันธ์และ
การลงมือปฏิบัติ เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ การ
เรียนรู้แบบประสม (Multimodel Learning) การ
สอนแบบน้ีอาศัยประโยชน์จากคุณลักษณะของ
นักเรียนในปัจจุบัน ซึ่งใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางทักษะ
แห่งอนาคตอยู่แล้ว นักเรียนเหล่านี้ปรับตัวเข้ากับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ง่าย

บทที่ 6 บ้อบ เพิร์ลแมน ครูผู้เชี่ยวชาญ
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาโรงเรียน
แบบใหม่ที่มีชื่อเสียงในระดับแถวหน้า ได้นำาเสนอ
การออกแบบสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้แบบ
ใหม่เพื่อสนับสนุนทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดย
ให้แนวคิดที่สำาคัญว่า การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้า
นักเรียนมีส่วนร่วม เด็กยุคใหม่ใส่ใจและสนใจใน
เรื่องของเทคโนโลยีแต่ในโรงเรียนกลับพบเจอแต่
วธิกีารสอนทีเ่ก่าแกโ่บราณ การสอนแบบโครงงาน
ใน 1-3 สัปดาห์เป็นตัวอย่างของวิธีการสอนที่น่า
สนใจ นอกจากนี้การประเมินที่มีประสิทธิผลนั้น
นักเรียนจะต้องสามารถประเมินตนเองได้ทุกวัน 
เพิร์ลแมนได้นำาเสนอแนวคิดของศูนย์วิจัยรูบิด้า 
(Rubida) ที่แบ่งการสอนออกเป็น 5 มิติ คือ มิติ
การถา่ยทอด มติกิารประยุกต์ใช้ มติิการสรา้งสรรค ์
มิติการสื่อสารและมิติการตัดสินใจ การออกแบบ
ห้องเรียนให้เป็นผนังกระจก ที่ผู้คนสามารถ
มองเห็นได้ว่าเด็กนักเรียนกำาลังทำากิจกรรมอะไร 
(เหมือนสถานกวดวิชา: ผู้สังเคราะห์) ส่วนครูผู้
สอนนั้น แนวคิดจากโรงเรียนมัธยม New Tech 
High นำาเสนอว่าโรงเรียนยุคใหม่จะไม่มีครู ไม่มี
นักเรียน มีแต่ผู้เรียนรู้และผู้ประสานการเรียนรู้ 
(Facilitator) คอยช่วยเหลือผู้เรียนรู้ในเรื่องต่างๆ

บทที่ 7 เจย์ แม็คไท และเอลเลียต ซีฟ 
สองนักการศึกษาที่มีผลงานการเขียนหนังสือ 
บทความทางการศึกษามากมาย ได้นำาเสนอ 

กรอบความคิดในการนำาไปปฏิบัติเพื่อสนับสนุน
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่า ความรู้ ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อการทำางานและการดำารงชีวิต เป็น
พื้นฐานโครงสร้างสำาหรับการออกแบบการเรียน
การสอน การใช้องค์ความรู้ทางด้าน จิตวิทยา
ปัญญาการรู้คิด (Cognitive Psychology) จิต
ประสาท (Neuroscience) กิจกรรมการเรียนรู้
จะต้องส่งเสริมกระบวนการคิดที่ซับซ้อนและการ
ประเมนิผลกจ็ะตอ้งเนน้กระบวนการคดิ และประ
เมินผลลัฑธ์ที่มีคุณค่าด้วยวิธีการที่เหมาะสม การ
สอนที่มุ่งให้เนื้อหาครบตามมาตรฐานทำาให้เกิด
การสอนที่ครอบคลุมอย่างผิวเผิน สามในสี่ของ
สิ่งที่สอนกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไม่ได้เน้นการใช้
เหตุผลหรือทักษะในการแก้ไขปัญหา (หลักสูตรมี
หัวข้อมากเกินไป) จะต้องมีการรื้อปรับหลักสูตร
ให้เน้นเรื่องหลักๆ ที่สำาคัญ นักวิชาการทั้งสองได้
นำาเสนอภาพตวัอยา่งการสอนจากภาพยนตรเ์รือ่ง
โมนาลิซาสไมล์ (Mona Lisa Smile) การบูรณา
การหลักสูตรและแนวคิดสหวิทยาการจะช่วยให้
นกัเรยีนมเีวลาและมสีว่นรว่มในการเรยีนการสอน
มากขึน้ การประเมนิผลทีเ่นน้แตก่ารระลกึและการ
จดจำาข้อมูลได้ต้องกลายมาเป็นการประเมินแบบ
เปิดและอิงกับการปฏิบัติ

บทท่ี 8 จอห์น แบเรลล์ ศาสตราจารย์
ด้านการออกแบบหลักสูตรและการสอน จากนิว
เจอร์ซีย์ นำาเสนอการเรียนรู้จากปัญหา รากฐาน
สำาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ว่า การเรียน
การสอนท่ีดีจะต้องทำาให้นักเรียนเกิดการคิด การ
ตั้งคำาถามที่ดี การสืบค้นอย่างมีเป้าหมาย การคิด
เชิงวิพากษ์ การหาข้อสรุป การคิดทบทวนหาคำา
ตอบท่ีเหมาะสม ครูจะต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับ
นักเรียน เขาได้นำาเสนอตัวอย่างการสืบค้นอย่าง
มีโครงสร้างและกรอบความคิดในการตั้งคำาถาม
สำาหรับผู้เรียนรู้
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บทที่ 9 โรเจอร์ ที จอห์นสัน และเดวิด 
ดับปลิว จอห์นสัน นักการศึกษาที่มีผลงานและ
รางวัลการันตีมากมาย ได้นำาเสนอการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือและการแก้ไขความขัดแย้ง ทักษะที่จำาเป็น
สำาหรับศตวรรษที่ 21 นักวิชาการทั้งสองได้ชี้ให้
เห็นว่าเหตุใด การเรียนรู้แบบร่วมมือ ความขัด
แย่งอย่างสร้างสรรค์และการต่อรองเพื่อการแก้ไข
ปญัหาจงึมบีทบาทและคณุค่าทีส่ำาคญัทีจ่ำาเปน็ต้อง
สอนให้กับนักเรียน การเรียนรู้แบบร่วมมือทั้งสาม
แบบ ได้แก่ แบบเป็นทางการ ไม่เป็นทางการ และ
กลุ่มฐานความร่วมมือ แต่ละวิธีต่างมีเทคนิคและ
วธิกีารทีน่่าสนใจสำาหรบัการสอนในศตวรรษที ่21 
ความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ หมายถึง การสอนให้
นักเรยีนไดเ้กดิการอภปิรายถงึขอ้ดีและขอ้เสยีของ
สิง่ทีต่นเองเสนอด้วยการวจิยั การนำาเสนอเพ่ือการ
โน้มน้าว การเปิดประเด็นอภิปราย การเปลี่ยนมุม
มอง (การชีแ้จงเพ่ือสนับสนุนฝา่ยตรงกนัขา้ม) การ
สงัเคราะห์หาสิง่ทีดี่ทีส่ดุ การทบทวนทัง้หมดอย่าง
สมบูรณแ์บบเพือ่การเรยีนรูจ้ากประสบการณ ์การ
สอนการต่อรองเชิงบูรณาการ การไกล่เกลี่ยและ
ตอ่รองกบัความเหน็ทีแ่ตกต่าง การสอนในสิง่เหลา่
นี้ให้กับนักเรียนมาจากความท้าทาย 4 ประการ
ในศตวรรษที่ 21 ก็คือ (1) การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมในระดับโลกที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์การ
พึง่พากันในระดบัโลก ความหลากหลายและความ
เป็นพหุนิยม (2) จำานวนประเทศที่เป็นเสรีนิยม
มากขึ้น ทักษะการเป็นพลเมืองในโลกดิจิตัล (3) 
ความต้องการผู้ประกอบการที่มีหัวคิดสร้างสรรค์ 
และ (4) การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล เกิดความสัมพันธ์แบบออนไลน์ อัตลักษณ์
แบบออนไลน์ (ผู้สังเคราะห์เคยเขียนบทบาท
เก่ียวกับตัวตนที่สอง ของผู้คนในโลกสมัยใหม่) 
การสัมผัสแบบออนไลน์ มิติทางอารมณ์แบบ
ใหม่ๆ เหล่านี้ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์
ในอนาคต

บทที่ 10 ดักกลาส ฟิชเชอร์ และแนนซี 
เฟรย ์ศาสตราจารยด์า้นภาษาและการรู ้(Literacy) 
นำาเสนอการเตรียมนักเรียนให้เชี่ยวชาญสำาหรับ
ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 ความเชีย่วชาญทีว่่าไดแ้ก ่
ความเชีย่วชาญในการใชเ้ทคโนโลย ีความเชีย่วชาญ
ในเรื่องความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนที่แตกต่างทาง
วฒันธรรม ความเชีย่วชาญในการแบง่ปนัขอ้มลูให้
กับชุมชนโลก ความเชี่ยวชาญในการบริหาร การ
วิเคราะห ์การสงัเคราะหข์อ้มลูจำานวนมากทีถ่าโถม
เข้ามาหาพร้อมๆ กันได้เป็นอย่างดี การที่จะเกิด
ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ครูผู้สอนจะต้องตอบสนอง
ตอ่หลกัการทีส่ำาคญั 3 ประการตอ่นกัเรยีน คอื (1) 
ตอบสนองตอ่หนา้ทีก่ารใชง้านของเครือ่งมอื ไมใ่ช่
ตัวเครื่องมือ เช่น หน้าที่ของ Google, Keynote, 
Winba, Ning, iChat ฯลฯ (2) ตอบสนองต่อการ
ทบทวนนโยบายทางเทคโนโลยี มารยาท กฎ การ
ควบคุมพฤติกรรมทางสังคม ในการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้อื่นผ่านช่องท่างเหล่านี้ (3) ตอบสนองต่อ
พัฒนาการการคิดของนักเรียนอย่างจงใจ โดยบท
เรียนที่เน้นประเด็นการคิด การสอนแบบชี้แนะ 
การสอนแบบใหภ้ารกจิความรว่มมอื ตลอดจนการ
สอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และครูต้อง
ไม่คิดว่าการใช้เทคโนโลยีในการสอนเป็นสิ่งใหม่ 
เพราะการสอนดว้ยเทคโนโลยนีัน้มนษุยเ์รยีนรูแ้ละ
ใช้เทคโนโลยีมาตลอดในประวัติศาสตร์

บทที่ 11 เชอริล เลมกี ซีอีโอบริษัท
ที่ปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีในโรงเรียนให้มี
ประสทิธภิาพ ไดน้ำาเสนอนวัตกรรมจากเทคโนโลย ี
3 ประการที่สำาคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 คือ การทำาให้เห็นภาพ (หลักของการใช้
มัลติมีเดีย 7 ประการ คือ นักเรียนจะจำาได้ดีถ้ามี
การใช้เสียงและภาพพร้อมกันโดยที่เนื้อหาต้องไม่
ซ้ำาซ้อน เนื้อหาแยกต่างพื้นที่กัน เนื้อหาแสดงต่าง
ช่วงเวลากัน ตัดเสียงและภาพที่ไม่เก่ียวข้องออก
ไป การเสนอข้อความบนหน้าจอนักเรียนจะจำา
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ได้ดีกว่าการบรรยาย หลักเหล่านี้ส่งผลต่อผู้เรียน
เกรดต่ำา และผู้ที่มีความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ได้ดี 
สื่ดที่ซับซ้อนผู้ใช้ต้องสามารถควบคุมได้โดยตรง)
การทำาความรู้ใหเ้หน็ประชาธปิไตย และวฒันธรรม
การมสีว่นรว่มในการเรยีนรู ้เธออธบิายวา่ ในขณะ
ทีนั่กเรยีนในยคุปจัจบุนักา้วล้ำาเขา้ไปในเทคโนโลย ี
แต่นักการศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่ลงมือใช้ประโยชน์
จากสิ่งเหล่านี้ นวัตกรรมในทรรศนะของเธอถือว่า
เป็นเชื้อเพลิงของเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ครูต้อง
มีกลยุทธ์ในการพัฒนานักเรียน เช่น การฝึกให้
บรโิภคขอ้มลูอยา่งเทา่ทนั การมสีว่นรว่มในการคดิ
เชงิวพิากษ ์คดิสรา้งสรรค์โดยใช้ภาพ การทำาความ
รู้ให้เป็นประชาธิปไตย (เสมือนเช่น การท่องเน็ต 
วัตถุการเรียนรู้ การจำาลอง มหาวิทยาลัยออนไลน์ 
บทเรียนออนไลน์) การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

บทที่ 12 – 13 อลัน โนเวมเบอร์ ผู้
เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติทางด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ได้ให้แนวคิดที่น่าสนใจว่า ในขณะ
ที่เทคโนโลยีล้ำาหน้า ข้อมูลกลับล้าหลัง เรามี
เทคโนโลยีต่างๆ มากมาย เช่น โปรแกรมประมวล
ผลความรู้ (www.wolframalpha.com) โปรแกรม
\การสร้างบทเรียนบนเว็บ (www.jingproject.
com) โปรแกรมการสอนคณิตศาสตร์ (www.
mathtrain.com) แตเ่รากลบัไมไ่ด้นำาเอาสิง่เหลา่นี้
มาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร วิล ริชาร์ดสันได้นำาเสนอ
ประเดน็การเรยีนรู ้การทอ่งไปในเครอืขา่ยสงัคมใน
ฐานะเคร่ืองมือการเรยีนรู ้ศกัยภาพและหลมุพราง
ของการแข่งขัน ประโยชน์ของการแข่งขันทางด้าน
การศกึษาคอื ทำาใหเ้รามขีอ้มลูทีม่คีณุภาพมากขึน้ 
การมีส่วนร่วมในการนำาเสนอองค์ความรู้มากขึ้น 
การมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ซึ่งทำาให้การค้นหา
ตลอดจนการพดูคยุกบัผูค้นทีส่นใจในเรือ่งเดียวกนั 
ผู้เชีย่วชาญในเร่ืองนัน้ๆ ทำาได้งา่ยขึน้ (ในอดีต การ
ที่เราจะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเป็นเรื่องที่
ยากยิ่งกว่าการงมเข็มในมหาสมุทร: ผู้สังเคราะห์) 

การโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์โดยกูรูต่างๆ ก่อ
ให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมากมาย การเกิดขึ้นของ
วกิพีเีดยี (Wikipedia) กลายเปน็จดุศนูยก์ลางของ
องคค์วามรูใ้นโลกออนไลน ์รชิารด์สนัใหแ้นวคดิวา่ 
การเปลีย่นแปลงไปสูค่วามรูพ้ืน้ฐานดา้นเครอืขา่ย 
ครูส่วนใหญ่มองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
เกินกว่าจะดำาเนินการ แทนที่จะนำาเอาเทคโนโลยี
มาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน อย่างไร
กต็ามเทคโนโลยเีหลา่นีก้ย็งัคงมหีลมุพราง คอื การ
ทีเ่ราไมรู่จ้กัตวัตนทีแ่ทจ้รงิของคนในเครอืขา่ยทีเ่รา
มปีฏสิมัพนัธด์ว้ย ไมว่่าจะเปน็เรือ่ง เจตคต ิคา่นยิม 
อคติ ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคำานึง

บทที่ 14 ดักลาส รีฟส์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผู้นำาและประสิทธิผลองค์กร ได้นำาเสนอกรอบการ
ประเมินสำาหรับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้วย
คำาถามทีน่า่ในใจวา่ “เราจะรูไ้ดอ้ยา่งไร วา่นกัเรยีน
ของเรากำาลังเรียนรู้” เขาให้แนวคิดเกี่ยวกับการ
ประเมนิไว้ว่า วิธกีารประเมนิทีม่เีงือ่นไขทีส่ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ต้องอิงมาตรฐานเดียวกัน
ทัง้หมด การประเมนิเปน็ทมีเปน็รปูแบบทีน่า่สนใจ 
การประเมนิจะตอ้งมกีารเปดิเผยขอ้มลูไมใ่ชท่ำาให้
ขอ้มลูการประเมนิเปน็สิง่ลีล้บั กรอบแนวคดิในการ
ประเมินในทศวรรษที่ 21 ขัดแย้งกับกรอบแนวคิด
เกา่ๆ โบราณ กบัสมมตุฐิานดัง้เดมิในเรือ่งความคง
เส้นคงวาของการประเมิน ความเป็นบรรทัดฐาน
เดียวกัน การควบคุมการทดสอบ ทั้งนี้เนื่องจาก
ในศตวรรษที่ 21 นั้น ไม่มีสภาพแวดล้อมที่เป็น
มาตรฐานเดียว นักเรียนบางคนใช้เวลาน้อยใน
การประสบความสำาเร็จ ในขณะที่นักเรียนบางคน
อาจตอ้งการเวลามากขึน้เพือ่ความสำาเรจ็ทีเ่ปน็เปา้
หมายสุดท้ายอันเดียวกัน การประเมินต้องให้น้ำา
หนักในเรื่องความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ 
และการแกไ้ขปญัหา นอกจากนี ้รพีสเ์สนอวา่ การ
ประเมนิในศตวรรษที ่21 จะตอ้งใหค้ณุคา่ น้ำาหนกั
ของการเปิดเผย นักเรียนต้องมีส่วนร่วมในการ
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สร้างการประเมิน นักเรียนจะต้องรู้คำาถามก่อน 
เพราะการรูค้ำาถามกอ่นไมใ่ช่การโกงอกีตอ่ไป เช่น 
การสอบนักบิน ผู้เข้าสอบจะต้องเห็นข้อสอบก่อน
การทดสอบ (ขอ้สอบทีม่เีดมิพนัสงู) ครผููส้อนตอ้ง
เผยแพร่คำาถามก่อนเพื่อให้นักเรียนเตรียมพร้อม 
การประเมนิหลากหลายระดบั ระดบับคุคล ระดบั
ทมี การประเมนิจะต้องมคีวามครอบคลมุใน 5 มติ ิ
คอื การประเมนิความรู ้ความเขา้ใจ การสรา้งสรรค ์
การสำารวจ และการแบ่งปันองค์ความรู้ (การช่วย
เหลือคนอื่นของนักเรียน) และท้ายที่สุดจะต้องมี
การประเมินการประเมนิ เพ่ือทบทวนการประเมนิ
ว่ายังคงสมบูรณ์ดีหรือไม่

ในบทส่ งท้ า ย  แอนดี  ฮ า ร์ ก รี ฟส์  
ศาสตราจารยด์า้นการศกึษาจากคณะศกึษาศาสตร ์
วิทยาลัยบอสตัน ได้สรุปและต้ังคำาถามเกี่ยวกับ
การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ซ้ึงตกอยู่ในมือของผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ที่ถือว่า
เป็นอนาคตของวาระทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 
นอกจากน้ีเขายงัได้ใหข้อ้คดิเกีย่วกบัสงัคมไวอ้ยา่ง
น่าสนใจว่า ความรุ่มรวยของคนกลุ่มหนึ่งบั่นทอน
คุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติ ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐ 
อังกฤษ เป็นประเทศที่ร่ำารวยแต่คุณภาพชีวิตของ
ผู้คนในชาติกลับรั้งท้ายในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว มีหนทาง 4 เส้นทางให้เลือกคือ การนำา
ประเทศไปสู่รัฐสวัสดิการ การสร้างตลาดร่วม 
มาตรฐานร่วมกัน การสร้างสังคมแห่งความรู้ยุค
หลังอุตสาหกรรม การอุทิศตน ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม พันธกิจท่ีพวกเราจะต้องมีร่วมกันเพ่ือ

การพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 คือ การให้แรง
ดลใจและการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

สรุป
สิ่ ง ที่ ป ร า ก ฏ ใ น ห นั ง สื อ  2 1 s t 

C en t u r y  S k i l l s :  R e t h i n k i n g  How  
Students Learn ทกัษะแหง่อนาคตใหม ่การศกึษา
เพื่อศตวรรษที่ 21 ถือเป็นหนังสือที่ช่วยเปิดมุม
มอง โลกทัศน์ต่างๆ ที่เราพึงมีต่อการศึกษาของ
ประเทศเรา ของโลก เพื่อช่วยให้เรามองเห็นแนว
โน้มของการพัฒนานักเรียนของเราให้เป็นผู้ที่จะ
สามารถยืนอยู่ในสังคมโลกได้อย่างเท่าทัน การ
เปลี่ยนแปลงเหล่านี้บางอย่างเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนแล้ว
ในหลายๆ ประเทศ บางอยา่งกำาลงัเปน็สิง่ทีจ่ะเกดิ
ขึน้ในอนาคตอนัใกล ้และบางอยา่งก็เปน็ภาพรา่งที่
ก่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ที่เรามีต่อการศึกษาอย่าง
ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ การอ่านหนังสือ
เลม่นีจ้ะชว่ยใหเ้ราเขา้ใจแนวคดิตา่งๆ ของนกัการ
ศึกษาชั้นนำาในระดับโลกว่าเขาคิดอะไร อย่างไร 
เมื่อไร และทำาไม อย่างไรก็ตาม การสังเคราะห์
หนังสือเล่มนี้ไม่อาจจะทำาได้อย่างครอบคลุม
เนื้อหาทั้งหมดอย่างที่ใจต้องการ ได้แต่หวังว่า
หากท่านใดที่ต้องการรายละเอียดลึกซึ้งมากขึ้น ก็
สามารถศกึษาเพิม่เตมิจากหนงัสอืเลม่ดงักลา่วได ้
การอา่นของทา่นแมแ้ตเ่พยีงบรรทดัเดยีวกเ็สมอืน
ทา่นกำาลงัจดุเทยีนใหก้บัการพฒันาการศกึษาของ
ไทยและของประชาคมโลกไปพร้อมกัน




