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บทคัดย่อ
สถานการณ์โลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ที่เปลี่ยนไป  

โดยเฉพาะการศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงของโลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และรุนแรง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การเมืองระหว่างประเทศ การค้าการลงทุน และ
การศึกษา จึงเกิดการรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ เพื่อเพิ่มโอกาสต่อรองในบริบทต่างๆ กับประเทศ 
อ่ืนๆ โดยเฉพาะการรวมตัวของประชาคมอาเซียนท่ีมีมาอย่างยาวนาวเกือบ 5 ทศวรรษ สำาหรับด้าน 
การศึกษาของอาเซียนได้มีพัฒนาการมาเป็นลำาดับ แต่เป็นไปอย่างช้าๆ เนื่องด้วยความหลากหลาย 
ทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา ของแต่ละประเทศสมาชิก อาเซียนได้เริ่ม
กำาหนดกลไกด้านการศึกษาที่ชัดเจนในแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  
โดยเร่ิมใช้เทคโนโลยีการศกึษา เพ่ือส่งเสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ และการศกึษาทางไกลดว้ยอนิเทอรเ์นต็ 
โดยสนบัสนนุการนำาเทคโนโลยีการศกึษาทีเ่หมาะสมกบัปจัจุบนัมาใชส้ำาหรับเยาวชน เพือ่ตอบโจทยบ์รบิท
ท่ีหลากหลายของแต่ละประเทศสมาชิก และการเตรียมตัวเยาวชนสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ใหส้ามารถเรยีนรูไ้ดท้กุเวลา สถานที ่และสง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดร้บัการศึกษาอยา่งเทา่เทยีม ใหเ้กดิทกัษะ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ดังน้ันการได้รับการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมสำาหรับเยาวชน  
โดยเฉพาะกลุม่ทีอ่ยู่ในช่วงวยัเรยีน จะเปน็ส่ิงสำาคญัในการขบัเคลือ่นประชาคมอาเซยีน ใหบ้รรลวิุสัยทศัน์
อาเซียน 2020 (The ASEAN Vision 2020) เพื่อนำาไปสู่การเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพ และเสถียรภาพ
ร่วมกัน และยังคงความเป็นหุ้นส่วนเพ่ือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
และการศึกษา
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Abstract
 The 21st century world situation is different from the 20th and 19th centuries, 

especially in education. The development needs to be in line with the rapidly changing global 
economic realities of technology. International politics trade, investment and education have 
resulted in the integration of countries. To increase the bargaining opportunities in various 
contexts. With other countries such as the ASEAN community, which has been around for 
almost 5 decades. The education of ASEAN has developed in sequence, but slowly. Due 
to the diverse social, political, economic, cultural and educational backgrounds of each 
member country. ASEAN has set a clear educational mechanism in its plan to establish  
an ASEAN socio-cultural community. Start using educational technology, to promote  
lifelong learning. And distance education with the internet. By supporting the adoption of 
appropriate educational technology for youth. To meet the diverse context of each member. 
And to prepare young people for 21st century learning skills, they can learn at any time, 
place and promote equal education. Lifelong Learning Skills. Therefore, to receive appropriate 
education and education technology for youth. Especially in the school age group. It will be  
an important driving force in the ASEAN community. Achieve the vision of ASEAN 2020  
to lead a peaceful region. And stability together. And it continues to be an unwavering  
partnership for economic, social, political, and educational development.
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บทนำา 
อดีตนายกรัฐมนตรี “อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ”  

กล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมรัฐมนตรีต่าง
ประเทศอาเซยีน คร้ังท่ี 42 โดยกลา่ววา่ “ประชาชน
ของอาเซียนเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดของ
อาเซียน เราต้องทำาให้แน่ใจว่า พวกเขามีช่องทาง
ที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสในการพัฒนา
บุคคล และเราควรดำาเนินการดังกล่าวโดยการ 
ส่งเสริมและลงทุนในด้านการศึกษา การเรียนรู้
ตลอดชีวิต และการเสริมสร้างศักยภาพในด้าน
อืน่ๆ นีค่อืสิง่ทีเ่ราเรยีกวา่การลงทนุระยะยาวเพือ่
อนาคตของประชาคม ซึง่จะช่วยทำาใหก้ระบวนการ
สร้างประชาคมยั่งยืนต่อไป” ซึ่งนับตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันได้มีการประชุมสุดยอดอาเซียนมา

แล้วทั้งหมด 30 ครั้ง (กระทรวงการต่างประเทศ, 
2560) โดยผู้นำาของประเทศสมาชิกอาเซียนได้
ตกลงที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community) รว่มกนั ซึง่ประกอบดว้ย 3 เสาหลัก  
คือ 

1. ประชาคมการเมืองและความมั่นคง
อาเซยีน (ASEAN Political-Security Community 
หรือ APSC) 

2. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC) 

3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community 
หรือ ASCC) 
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ด้านความร่วมมือของแผนประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่สำาคัญ ได้แก่ การ
พฒันาทรพัยากรมนษุย ์โดยเฉพาะด้านการศกึษา
ของอาเซยีน ทีต่อ้งปรบัตวัและเตรยีมพรอ้มรบัมอื 
กับเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
ของสังคมโลกและภูมิภาค หน่ึงในกลไกการขับเคล่ือน 
ด้านการศึกษาของอาเซียน คือการใช้เทคโนโลยี
การศึกษาที่เหมาะสมสำาหรับเยาวชน เพื่อพัฒนา
เยาชนให้มีทักษะการเรียนรู้ และมีลักษณะที่ 
พงึประสงคข์องบคุคลในศตวรรษที ่21 เพ่ือนำาไปสู ่
การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 

ก า ร รั บ ร อ ง ก ฎ บั ต ร อ า เซี ย น 
พัฒนาการสำาคัญต่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีการศึกษาของอาเซียน

สำาหรับการประชุมครั้งที่มีความสำาคัญ
มากท่ีสุดของอาเซียนคือ การประชุมสุดยอด
อาเซยีนครัง้ที ่13 ณ ประเทศสงิคโปร ์เมือ่วนัที ่20 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ที่ผู้นำาอาเซียนได้ลงนาม 

รับรองกฎบัตรอาเซียน ซ่ึงทำาให้กฎบัตรนี้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมีกรอบในการ 
ดำาเนินงานอย่างชัดเจน สามารถปรับตัวตาม
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านสังคม 
การศึกษา เศรษฐกิจ และการเมือง (วิกานดา 
วรรณวิเศษ, 2555) ซึ่งการรับรองกฎบัตรนี้ก็
ยังเปรียบเสมือนเป็นรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่
วางกรอบพันธะทางด้านกฏหมายและโครงสร้าง
องค์กรในการจัดระบบการทำางานและบริหาร
กลไกความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนความ
สัมพันธ์และการดำาเนินงานต่างๆ ของอาเซียนให้
สอดคลอ้งกบัความเปลีย่นแปลงในโลกยคุปจัจบุนั 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมตัวกันเป็นประชาคม
อาเซียน (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์, 2555) 

การรับรองกฎบัตรอาเซียน (ASEAN 
Charter) ถือเป็นพัฒนาการสำาคัญที่ส่งผลต่อการ
ให้ความสำาคัญกับการศึกษาและความสำาคัญต่อ
การใชเ้ทคโนโลยกีารศกึษาของอาเซยีน ซึง่กฎบตัร
ไดม้กีารบรรจเุรือ่งการศกึษา และการใชเ้ทคโนโลยี
ในการเรยีนรู้ตลอดชวิีต ไว้ในบทที ่1 ขอ้ยอ่ยที ่10  
ว่า “เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยความร่วม
มือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นด้านการศึกษา ด้านการเรียน
รู้ตลอดชีวิต ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เพือ่สรา้งพลงัประชาชนและสรา้งความเขม้แข็งแก่
การพฒันาประเทศและประชาคมอาเซยีน” รวมทัง้ 
มีการกำาหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ใน
การทำางานของอาเซียน ซึ่งความสำาคัญทางด้าน
การศึกษาดังกล่าวนี้ถือเป็นหัวใจหลักสำาคัญ 
ในการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเฉพาะในเสาหลักด้านประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตามแผนการจัดตั้ง 
ป ร ะช าคมสั ง คมและ วัฒนธร ร มอา เ ซี ยน  
(A Blueprint for ASEAN Socio-Cultural  
Community) ที่ ได้กำาหนดเป้าหมายในการ
ดำาเนินงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอาเซียนไว้  

อาเซียนไดตกลงที่จะจัดตัง้ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) รวมกัน ซึ่ง
ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ  
1.ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community 
หรือ APSC)  
2.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)  
3.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community หรือ 
ASCC)

 
   รูปที่ 1 ASEAN Community Blueprint  

(ที่มา thewphaingarm school & ASEAN community) 
 ดานความรวมมือของแผนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่สําคัญ ไดแก การ
พัฒนาทรัพยากรมนษุย โดยเฉพาะดานการศึกษาของอาเซียน ทีต่องปรับตัวและ
เตรียมพรอมรับมือกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วของสังคมโลกและภูมิภาค 
หนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนดานการศึกษาของอาเซียน คือการใชเทคโนโลยีการศึกษาที่
เหมาะสมสําหรับเยาวชน เพ่ือพัฒนาเยาชนใหมีทักษะการเรียนรู และมีลักษณะที่พึง
ประสงคของบุคคลในศตวรรษที่21 เพ่ือนําไปสูการอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันตสิุข  
 
การรับรองกฎบัตรอาเซียน พัฒนาการสําคัญตอการศึกษา และเทคโนโลยี
การศึกษาของอาเซียน 
 สําหรับการประชุมครัง้ที่มีความสําคัญมากที่สุดของอาเซยีนคือ การประชุมสุดยอด
อาเซียนครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร เมื่อวันที ่20 พฤศจกิายน พ.ศ. 2550 ที่ผูนําอาเซียน
ไดลงนามรับรองกฎบัตรอาเซียน ซึ่งทําใหกฎบัตรนี้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน และมีกรอบใน

ภ�พที่ 1 ASEAN Community Blueprint 
(ที่ม�: thewphaingarm school and  

ASEAN community) 
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8 ประการ (ว. อำาพรรณ, 2555) ดังนี้

1. จัดให้มีการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ

2. จัดให้มีการส่งเสริมด้านทุนอาเซียน
และเครือข่ายด้านการศึกษา

3. จัดให้มีการส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ระหว่างกันและให้มีการพัฒนาเยาวชนอาเซียน

4. จดัให้มกีารส่งเสรมิความชัดเจนในด้าน
เป้าหมายการใหก้ารศกึษาอย่างทัว่ถงึแก่ประชาชน
ของประเทศสมาชิกในปี พ.ศ. 2558

5. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนด้านการเรียน
การสอนในสถาบันระดับอุดมศึกษาของผู้เรียน
จากประเทศสมาชกิอาเซยีนเปน็เวลา 1 ภาคเรียน 
(หรือ 1 ปี) 

6. จัดให้มีการส่งเสริมความร่วมมือ มี
การดำาเนินงานในรูปแบบลักษณะที่เป็นเครือข่าย
ระหว่างสถาบันการศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างประเทศสมาชิก

7. จัดให้มีการทำาหลักสูตรอาเซียนศึกษา 
ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา

8. จัดให้มีการพัฒนาระดับผู้นำาเยาวชน
อาเซยีนอยา่งตอ่เนือ่ง และจดัใหม้กีารแข่งขันความ
รู้ด้านต่างๆ ในระดับเยาวชน

แผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน (พ.ศ. 
2552-2558) 

ความสำาคัญของการจัดตั้งประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีเป้าหมายที่จะ
ทำาให้เกิดประชาคมอาเซียนท่ีมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง และมีสังคมที่รับผิดชอบ เพ่ือก่อให้
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และความเป็น
เอกภาพในหมู่ประชาชาติ และประชาชนอาเซียน 

โดยเสริมสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน และทำาให้เกิด
เป็นสังคมที่เอื้ออาทร และแบ่งปัน ซึ่งจะทำาให้
คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ และสวัสดิการ
ของประชาชนดีขึ้น สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของภูมิภาคในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในการดำาเนินการดังกล่าว อาเซียน
จะส่งเสริมการเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน พร้อมจัดให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมในด้านต่างๆ และ
ลงทุนด้านการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิต การ
ฝึกอบรม และการเสริมสร้างขีดความสามารถ  
ส่งเสริมนวัตกรรม และการประกอบการ ส่งเสริม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีเชิงประยุกต์ในการดำาเนินกิจกรรมด้าน
สังคม และเศรษฐกิจ โดยแผนงานดังกล่าว ได้ให้
ความสำาคญัตอ่การบรูณาการดา้นการศกึษาให้เปน็
วาระของอาเซียนด้านการพัฒนา การสร้างสังคม
ความรู้ โดยให้เยาชนเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 
ทุกระดับชั้น และส่งเสริมความรู้เรื่องของอาเซียน 
และอัตลักษณ์อาเซียนในกลุ่มเยาวชน 

ดงันัน้ คณุภาพของพลเมอืงอาเซยีน จงึมี
บทบาทในการพฒันาทางเศรษฐกจิ และสงัคมของ
ประเทศในอาเซียนให้มีความเจริญก้าวหน้า และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล การวางแนวทาง
การจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับปัจจุบัน และการ
ใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อปรับวิธีการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมสำาหรับเยาวชน เพื่อให้เยาวชน
อาเซียนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้
อย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะการปรับตัวสู่ความ 
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน  
ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ที่จะส่งผลให้โลกและการศึกษาเข้าสู่ยุคโลกไร้
พรมแดน
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ความร่วมมือด้านการศึกษาของ
ประชาคมอาเซียน

 ความร่วมมืออาเซียนด้านการศึกษา 
เป็นส่วนหน่ึงของความร่วมมือเฉพาะด้านของ
อาเซียน โดยเริ่มดำาเนินการมาตั้งแต่ช่วงแรกของ
การก่อตั้งอาเซียน มีการจัดประชุมด้านการศึกษา  
(ASEAN Permanent Commit tee on  
Socio-Cultural Activities) ครั้งแรก ในช่วงเดือน
ตุลาคม พ.ศ. 2518 

ในความรว่มมอืดังกลา่วมกีารพัฒนาเป็น
ลำาดับ แต่กลไกการดำาเนินงานเป็นไปค่อนข้างช้า 
ในเชิงกลไกการบริหารจัดการ และในเชิงความ
ร่วมมือ โดยในเชิงกลไกการบริหารจัดการนั้น  
มีความพยายามในการผลักดันใหเ้กดิความรว่มมอื
ดา้นการศกึษาของอาเซยีนมลีกัษณะทางการ และ 
ส่งผลในการกำาหนดนโยบายทางการศึกษา เพื่อ
นำาไปปฏิบัติเป็นรูปธรรมมากขึ้น ต่อมาอาเซียน
มีนโยบายสง่เสรมิดา้นการศกึษา เพ่ือใหค้วามรว่ม
มือด้านการศึกษาของอาเซียนเข้มแข็งข้ึน จึงได้มี
การจัดตั้งกลไกการบริหารความร่วมมืออาเซียน
ด้านการศึกษาขึ้นในปีพ.ศ. 2532 ในชื่อ ASEAN 
Committee on Education (ASCOE) และใน
ปีพ.ศ. 2548 ประเทศไทยได้รเิริม่ และผลกัดันเพือ่
ให้เกิดการจัดตั้งที่ประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียน
ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
อย่างไม่เป็นทางการที่กรุงเทพฯ โดยมีรัฐมนตรี
ทางด้านการศึกษาจากทุกประเทศอาเซียน 
เข้าร่วมประชุม และเสนอการจัดต้ังที่ประชุม
รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน (ASEAN Education  
Ministers’ Meeting, ASED) โดยที่ประชุม
รับรองให้มีการจัดประชุมคู่ขนานกับที่ประชุม
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
นับตั้ งแต่ปีพ .ศ .  2549 เป็นต้นมา (พินิติ   
รตะนานุกูล, 2554) 

กลไกขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน 
ด้านการศึกษา

กลไกการขับเคลื่อนด้านการศึกษาของ
ประชาคมอาเซียนปรากฏรูปธรรมอย่างชัดเจน
ใน “ปฏิญญาว่าด้วยแผนงานสำาหรับประชาคม
เซยีน” (ปฏญิญาวา่ดว้ยแผนงานสำาหรบัประชาคม
อาเซียน ในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน 
ครั้งที่ 14 จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย) ที่ได้ให้
ความสำาคัญของการศึกษาซึ่งเป็นกลไกสำาคัญใน
การนำาอาเซียนบรรลุวิสัยทัศน์อาเซียน 2020 
(ASEAN Vision 2020) โดยกำาหนดให้อาเซียน
มีวิสัยทัศน์สู่ภายนอก มีสันติสุข และเชื่อมโยง 
เข้าด้วยกันบนหลักแห่งอธิปไตยความเสมอภาค 
และอยู่ ร่วมกันอย่างกลมกลืน การพัฒนาที่มี
พลวัตร และการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด 
ภายในสังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึงสายสัมพันธ์
ทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ ด้วยความเป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกันภายใต้วิสัยทัศเดียวกันของภูมิภาค

คณะทำางานวิชาการ สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2555) ได้กล่าวถึง
ความสำาคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อ
ให้ประชาชนอาเซียนสามารถเข้าถึง การศึกษา 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต การฝึกอบรม นวัตกรรม 
การใช้เทคโนโลยีการศึกษา การดูแลคุณภาพการ
ทำางาน สนับสนุนการประกอบอาชีพ รวมถึงการ
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัยพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้ประเด็น
สำาคัญได้แก่ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ และ
การพัฒนาด้านการศึกษา ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
กระบวนการรวมตัวของอาเซียน และเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
และลดช่องว่างการพัฒนาในระดับภูมิภาค

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 
(2556) กล่าวถึง การขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน
การศกึษาในอาเซยีน ซึง่ปรากฏในรา่งแผนงานการ



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2562

จัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้
กำาหนดทศิทางและเปา้หมายในการดำาเนินการเพ่ือ
ก้าวสูป่ระชาคมสงัคมและวฒันธรรมอาเซียน ด้วย
การพัฒนาแรงงานฝีมือในภูมิภาค สร้างแรงงาน
ที่มีประสิทธิภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลก 
และสรา้งความสมัพันธอ์ยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศใน
ภูมิภาค สร้างเครือข่ายทางการศึกษา โดยเฉพาะ
ความร่วมมือทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา และ
มหาวิทยาลัยในอาเซียน โดยมีมาตรการท่ีสำาคัญ
คือ

1. ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เหมาะ
สม รวมถึงการฝึกอบรมทางด้านเทคนิควิชาชีพ
และทักษะในการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน จัดตั้ง
โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา รวม
ทัง้ฝกึอบรมครผููส้อนใหใ้ช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสง่เสรมิการศกึษา และการเรยีน
รู้ตลอดชีวิต โดยการเปิดกว้างทางการศึกษาทาง
ไกล และการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต

2. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้าน
การศึกษาในทุกระดับ ระหว่างสถาบันการศึกษา 
และเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มี
การแลกเปลี่ยนนักเรียน เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา 
และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง 
การจัดต้ังกลุ่มวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา 
ขั้นสูงในอาเซียน

3. ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาอย่าง 
เท่าเทียม สำาหรับสตรีและเด็กผู้หญิง และส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนและแนวปฏิบัติที่ดี ในเรื่องความ
ละเอียดอ่อนทางเพศ บรรจุค่านิยมร่วม และ
มรดกทางวฒันธรรมในหลกัสตูรการศกึษา รวมทัง้ 
พัฒนาสื่อการสอนอย่างทั่วถึง

4. ดำาเนินการจัดตั้งกองทุนสำาหรับ
เยาวชนอาเซียนเพื่อสนับสนุนโครงการ กิจกรรม
ต่างๆ ของเยาวชนในอาเซียน มีเวทีแลกเปลี่ยน
นักแสดงทางวัฒนธรรม และนักวิชาการระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านระบบการศึกษา เพื่อ
ให้เข้าถึง และมีความเข้าใจในเรื่องความแตกต่าง
ทางด้านวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีการ
ศึกษาของประชาคมอาเซียน 

การขับเคลื่อนด้านเทคโนโลยีการศึกษา
ของอาเซียนมีวัตถุประสุงค์เพื่อพัฒนาพลเมือง
อาเซียน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน โดยอาเซียนได้สนับสนุนการสร้างเครือข่าย
แหล่งความรู้ และความร่วมมือทางวัฒนธรรม 
และการศึกษาร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะ
ในประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการไหลเวียน
ทางวัฒนธรรม และการศึกษา ในรูปแบบการแลก
เปลีย่นการเรยีนรู ้โดยการสรา้งเครอืขา่ยเทคโนโลยี
และแหล่งการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
ประชาคมอาเซียน (ทศพล นรทัศน์, 2560) 
สำาหรับกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้เตรียม
ความพร้อมในด้านการศึกษา โดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นผู้นำาด้านการศึกษา 
(Education Hub) โดยในแผนการจัดการศึกษา
ที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ในการบริการและจัดการศึกษา สำาหรับด้าน
เทคโนโลยกีารศึกษาจะเนน้เครอืขา่ยทางการศกึษา 
โดยพฒันาตามหลกั 3N ไดแ้ก ่โครงขา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ Ned Net (National Education  
Network) ศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บ และ
เชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา NEIS  
(National Education Information System) และ
ศนูยก์ารเรยีนรูแ้หง่ชาต ิNLC (National Learning 
Center) เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตลอดเวลา มีการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นพลเมือง
อาเซียน เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีความ 
เอื้ออาทร โดยใช้การศึกษาและเทคโนโลยีการ
ศึกษา เป็นกลไกในการสร้างวัฒนธรรมทางการ
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ศึกษาใหม่ นักศึกษาที่จบจากอุดมศึกษา หรือ
อาชวีศกึษาจะต้องเปน็แรงงานทีม่คีณุภาพ มทีกัษะ
การทำางานรว่มกนัในประชาคมอาเซยีน นอกจากน้ี  
ยังส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้าน 
อาเซียนศึกษา เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนา 
และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาไปสู่ประชาคมอาเซียน
และสากลต่อไป สำาหรับประเทศฟิลิปปินส์ได้
ดำาเนินการนำาร่องด้านเทคโนโลยีการศึกษา โดย
สนับสนุนการบูรณาการทางการศึกษาในภูมิภาค 
โดยมีการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
อาเซียนในเวทโีลก มกีารบรูณาการด้านเทคโนโลยี
การศึกษาและสารสนเทศในหลักสูตรการศึกษา 
เพ่ือให้นักเรียนในอาเซียนสามารถเรียนรู้ผ่าน
สื่อการศึกษาทางเว็บไซต์หรือส่ือการสอนโดยใช้ 
เทคโนโลยีแบบต่างๆ ได้อย่างท่ัวถึง สำาหรับ
ประเทศไทยได้มีการดำาเนินการเกี่ยวกับการ
ออกแบบสื่อการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา 
เพื่อบูรณาการทางการศึกษาสำาหรับเยาวชน โดย
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยี
การศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนให้สามารถเรียนรู้ 
ได้ด้วยตนเอง และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีใน
ปจัจุบัน สำาหรับแนวคิดการใช้เทคโนโลยีการศึกษา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้

แนวคิดสื่อสังคมออนไลน์กับการ
ศึกษา

ราชบัณฑิตยสถาน (2556) ได้บัญญัติ 
คำาว่า “Social Media” ไว้คือ “สื่อสังคม” หมายถึง 
สือ่อเิล็กทรอนิกส ์ซึง่เปน็สือ่กลางทีใ่หบ้คุคลท่ัวไป
มีสว่นรว่มสรา้งและแลกเปลีย่นความคิดเห็นตา่งๆ 
ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ส่ือเหล่านี้เป็นของบริษัท
ต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซต์ของตน เช่น เฟซบุ๊ก  
(Facebook) อนิสตาแกรม (Instagram) ทวติเตอร ์ 
(Twitter) วิกิพีเดีย (Wikipedia) เป็นต้น

ธนะวฒัน ์วรรณประภา (2560) กลา่ววา่  
สื่อสังคมออนไลน์ เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยี
เว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือที่ทำางานบนเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
และอุปกรณ์มือถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน แบ่งปันเรื่องราว
เหตุการณ์ต่างๆ ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มใน 
เครือข่ายเดียวกัน 

มนีกัวจิยัหลายทา่นไดพ้ยายามพฒันาสือ่
สังคมออนไลน์มาใช้ในการศึกษา เช่น

ศศิธร สุดประโคน (2554) ได้ศึกษา
ผลของบทเรียนบนเว็บที่มีการประยุกต์ใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ เรื่อง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน 
ดว้ยบทเรยีนบนเว็บทีป่ระยกุตใ์ชส้ือ่สงัคมออนไลน์
สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทีร่ะดบั 
0.05

ณัฐพล บัวอุ ไร (2555) ได้ศึกษา  
ผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ส่ือสังคม
ออนไลน์ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง วิชาการสรา้งงานสือ่ผสม เรือ่งคอมพวิเตอร์
และอินเทอร์เน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำาลูกกา  
ผลการวจิยัพบวา่ 1) นกัเรียนมผีลสัมฤทธิห์ลงัเรยีน
สงูกวา่กอ่นเรยีนอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั  
0 .01 ความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ 
ดว้ยตนเองของนกัเรยีน และความสามารถในการใช้
สือ่สงัคมออนไลนใ์นการเรยีนรูท้ัง้ 4 ครัง้ของการวดั
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1  
2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์ในระดับมาก

ธนะวฒัน ์วรรณประภา (2558) ไดศ้กึษา
รูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสังเคราะห์
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ข้อมูลโดยการเรียนรู้แบบนำาตนเองผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ สำาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ผลการ
วจัิยพบวา่ ข้ันตอนการเรยีนการสอนผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์ มี 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสัญญาการเรียน 
2) ขั้นการกำาหนดเป้าหมายการเรียนรู้ 3) ขั้นการ
รวบรวมข้อมูล 3.1) การวางแผนการเรียนรู้ 3.2) 
การแสวงหาความรู้ใหม่ 4) ขั้นการจัดการข้อมูล 
4.1) การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล 4.2) การ
สงัเคราะหข์อ้มลู 5) ขัน้การประยกุตใ์ช้ขอ้มลู 5.1) 
การสรา้งผลงาน 5.2) การนำาเสนอผลงาน และ 6) 
ขั้นการประเมินชิ้นงาน

กล่าวโดยสรุป การใช้สื่อสังคมออนไลน์
กับการศึกษาในการเรียนการสอนปัจจุบัน เป็น
สิ่งสำาคัญ ที่ผู้สอนสามารถนำามาประยุกต์ใช้ เพื่อ
กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและเป็นเทคนิค
ที่จะช่วยให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อีกทาง
หนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นเครือข่าย และเกิด
ความร่วมมือกันระหว่างครูกับครู นักเรียนกับครู 
และนักเรียนกับนักเรียนด้วยกัน โดยไม่มีข้อจำากัด
เรื่องเวลา สถานที่ และก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบ
ไม่มีที่สิ้นสุด

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน

อาคม โพธิ์สุวรรณ (2558) ได้สรุป 
การจดัการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended  
learning) หมายถึง กระบวนการเรยีนรู ้ทีผ่สมผสาน 
รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 
การเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน ผสมผสานกับ
การเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีผู้เรียนผู้สอนไม่เผชิญ
หนา้กนั หรอืการใชแ้หลง่เรยีนรูท้ีม่อียูห่ลากหลาย 
กระบวนการเรยีนรูแ้ละกิจกรรมเกดิขึน้จากวธิกีาร
สอน มีรูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย  
โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมาย
การเรียนรู้เป็นสำาคัญ

อนิรุทธ สติมั่น (2558) อธิบายว่า การ
ผสมผสานในการเรยีนการสอนแบบผสมผสานนัน้
เปน็การพจิารณาถงึสดัส่วนของการเรยีนการสอน
อเิลก็ทรอนกิสท์ีใ่ชใ้นการเรยีนการสอนของทัง้วิชา 
และยังหมายถึง การผสมผสานของรูปแบบการใช้
สื่อ หรือกิจกรรมต่างๆ 

กลา่วโดยสรปุ การสอนดว้ยวิธีการเรยีนรู ้
แบบผสมผสานนั้น ผู้สอนสามารถใช้วิธีการสอน
สองวิธีหรือมากกว่าในการเรียนการสอน เช่น  
ผู้สอนนำาเสนอเนื้อหาบทเรียนผ่านเทคโนโลยี 
รว่มกบัการสอนแบบเผชญิหนา้ การเรยีนการสอน
แบบผสมผสานได้รับความนิยมและแพร่หลาย
กว้างขวางมากขึ้นในปัจจุบัน เป็นการบูรณาการ
ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนแบบ
ออนไลน์ สามารถช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของ 
ผู้ เ รียนและการใช้ เวลาในชั้น เ รียนได้อย่าง 
เหมาะสม

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน
แบบอีเลิร์นนิง

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545: 4) ได้
ให้คำาจำากัดความไว้คือ การเรียนในลักษณะใด
ก็ได้ เป็นการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส ์ไมว่่าจะเปน็คอมพวิเตอร ์เครอืขา่ย 
อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต หรือทางสัญญาณ
โทรทศัน ์หรอืดาวเทยีม ซึง่เน้ือหาอาจอยูใ่นรปูแบบ 
การเรียนเช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอน 
บนเว็บ เป็นต้น

กิดานันท์ มลิทอง (2548: 279) ได้
ให้ความหมายว่า อิเลิร์นนิง หรือ การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง การเรียนการสอนที่มี
ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยใช้การสื่อสารทางไกลด้วยการ
สง่สญัญาณผา่นดาวเทยีมและสายโทรศพัท ์มกีาร
ใชเ้วบ็ในการนำาเสนอบทเรยีนออนไลนใ์นลกัษณะ
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สื่อหลายมิติ และมีการสื่อสารระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง ทั้งแบบ
ประสานเวลา และไม่ประสานเวลา ผ่านทางการ
สนทนา อีเมล์ เว็บบอร์ด และการประชุมทางไกล

การออกแบบบทเรยีนอเิลร์ินนงิตามหลกั
การจัดการเรียนการสอน 9 ขั้นของกาเย่ เป็น
กลยุทธ์การสอนที่ได้รับความนิยมในการจัดการ
เรียนการสอน โดยผู้ที่สนใจในการออกแบบการ
เรียนการสอนแบบ e-learning สามารถนำาไป
ใช้ในการออกแบบบทเรียนที่มีคุณภาพและตรง
ตามลักษณะผู้เรียน (วิชิต เทพประสิทธิ์, 2550)  
ขั้นตอนการสอน 9 ข้ันของกาเย่ มีขั้นตอนการ
สอนเปน็ลำาดบัดงันี ้(Gagne and Briggs, 1985) 

1. ขัน้ดงึความสนใจ (Gaining attention) 
เพื่อเร้าให้ผู้เรียนเกิดความตั้งใจในการเรียน

2 .  ขั้ น ให้ผู้ เ รี ยนทราบจุดประสงค์   
(Informing the learner of the objective) เพื่อ
ให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ผู้เรียนจะเรียนรู้อะไร ช่วยให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย

3. ขั้นกระตุ้นการเรียนรู้ที่มีอ ยู่ เ ดิม  
(Stimulating recall of prerequisite learning) 
เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนนำาความรู้ที่มีอยู่ เดิมมา
สัมพันธ์กับความรู้ใหม่

4. ขั้นให้สื่อสิ่งเร้า (Presenting the 
stimulus material) สิ่งเร้าที่แสดงหรือส่ือให้แก่ 
ผู้ เรียนเป็นสิ่ ง เร้าที่ เกี่ยวข้องกับการกระทำา  
(Performance) ซึ่งสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ผู้เรียน 
จะต้องเรียนรู้

5. ขัน้ใหแ้นวทางสูก่ารเรยีนรู ้(Providing 
“learning guidance”) ผู้สอนอาจใช้คำาถามช่วย
ชี้นำาให้ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้กฎเกณฑ์และเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ 

6. ข้ันให้แสดงออก (Elicit ing the  
performance) ผู้สอนอาจให้ผู้เรียนแสดงหรือ

ทำาใหด้เูพือ่ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถเมือ่ได้
รับแนวทางหรือการบอกแล้ว

7. ข้ันให้ข้อมูลป้อนกลับ (Providing  
feeding) เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ทราบถึงผลที่
ตนปฏิบัติหรือแสดงว่าได้ผลดีเพียงใด

8. ขั้นประเมินผล (Assessing the  
performance) เป็นข้ันของการตรวจสอบผล
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนว่ามีความตั้งใจใน
การเรียนและมีความรู้ความคิดถูกต้องมากน้อย 
เพียงใด

9. ขั้นส่งเสริมความคงทนและการ 
ถ่ายโยง (Enhancing retention and transfer) 
เป็นขั้นของการให้ผู้เรียนได้นำาความรู้ที่ได้นั้นไป
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับข้อมูลใหม่ เพื่อเสริมความจำา 
หรือทำาให้เกิดความรู้ใหม่ เช่นให้ทำาแบบฝึกหัด 
หรือทบทวน

กล่าวโดยสรุป การเรียนแบบอีเลิร์นนิง  
เป็นการศึกษาแบบออนไลน์ อาศัยเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางในการถ่ายทอดเน้ือหา
และติดต่อสื่อสารระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และ
ระหว่างผู้เรยีนกับผู้เรยีน เปน็การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
ผู้เรียนสามารถควบคุมทิศทางการเรียนของตน
ได้ตามความสามารถและความสนใจของตนเอง 
เป็นการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บคุคล โดยมปีฏิสมัพนัธ์บนเครือข่ายออนไลนโ์ดยมี
เนือ้หาของบทเรยีนประกอบดว้ย ขอ้ความ รปูภาพ 
เสียง วีดีโอ และมัลติมีเดียอื่นๆ เพื่อกระตุ้นความ
สนใจ ด้วยการอาศัยเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์
สำาหรับทุกคน เรียนได้ทุกสถานที่และทุกเวลา

กิตติ สีสัน (2560) ได้กล่าวถึงประโยชน์
ของเทคโนโลยีการศึกษา เป็นรายด้าน ดังนี้ 

1) ด้านประโยชน์สำาหรับผู้เรียน ผู้เรียน
จะได้รับประโยชน์ดังนี้
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1. ทำาให้ผู้เรียนมีโอกาสใช้ความสามารถ
ของตนเองในการเรียนรู้อย่างเต็มที่

2. ผู้เรียนมีโอกาสตัดสินใจในการเลือก
เรียนตามช่องทางท่ีเหมาะกับความสามารถของ
ตนเอง

3. ทำาให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้น

4. ผู้เรียนมีอิสระในการเลือก

5. ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ในทุกเวลา  
ทุกสถานที่

6. ทำาให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. ลดเวลาในการเรียนรู้และผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ได้มากกว่าเดิมในเวลาเท่ากัน

8. ทำาให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทั้งใน
แนวกว้างและแนวลึก

9. ช่วยให้ผู้เรียนรู้จักเสาะหาแหล่งการ
เรียนรู้

10. ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น และสามารถ 
แก้ปัญหาด้วยตนเองได้

2) ดา้นประโยชนส์ำาหรบัผูส้อน ผูส้อนจะ
ได้ประโยชน์ดังนี้

1. ทำาใหป้ระสทิธภิาพของการสอนสงูขึน้

2. ผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมได้หลาก
หลาย

3. ทำาใหผู้ส้อนมเีวลามากขึน้ จงึใช้เวลาที่
เหลือในการเตรียมการสอนได้เต็มที่

4. ทำาให้กระบวนการสอนง่ายขึ้น

5. ลดเวลาในการสอนน้อยลง

6. สามารถเพิ่มเนื้อหาและจุดมุ่งหมาย 
ในการสอนมากขึ้น

7. ผูส้อนไมต่อ้งใช้เวลาสอนทัง้หมดอยู่ใน 
ชั้นเรียนเพราะบทบาทส่วนหนึ่งผู้เรียนทำาเอง

8. ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาความไม่ถนัด
ของตนเองได้

9. ผู้สอนสามารถสอนผู้เรียนได้เนื้อหาที่
กว้างและลึกซึ้งกว่าเดิม

10. ง่ายในการประเมิน เพราะการใช้
เทคโนโลยี มุ่งให้ผู้เรียนประเมินตนเองด้วย

3) ด้านประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา  
จะได้รับประโยชน์ดังนี้

1. สามารถเปิดโอกาสของการเรียนรู้ได้
อย่างแท้จริง

2. ทำาให้ลดช่องว่างทางการศึกษาให้
น้อยลง

3. สามารถสร้างผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิม

4. ทำาให้การจัดการและการบริหารเป็น
ระบบมากขึ้น

5. ทำาให้ลดการใช้งบประมาณและ
สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้คุ้มค่า

6. สามารถแก้ปัญหาทางการศึกษาได้
หลายประการ

กล่าวโดยสรุป ในอดีตเราจะนิยามคน
ไม่รู้หนังสือว่า “อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้” แต่ใน
ยุคศตวรรษที่ 21 นิยามดังกล่าวได้เปลี่ยนไป
เป็น “เรียนรู้ไม่เป็น แสวงหาความรู้ไม่ได้” เนื่อง
ด้วยบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนไป ผู้คนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายกว่าในอดีต ด้วยเทคโนโลยีที่
พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ได้ทำาให้โลกใบน้ีเล็ก
ลง ทำาให้ผู้คนสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ทุกเวลา 
และสถานที่ นอกจากนี้ การศึกษาและการเรียนรู้ 
ต้องเรียนกันตลอดชีวิต ดังน้ันเยาวชนอาเซียนใน
ศตวรรษท่ี 21 จะต้องมีทักษะการเรียนรู้ และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ (Learning and Innovation 
Skills) มัน่ฝกึฝน พฒันาตนเอง เรยีนใหเ้กดิทกัษะ 
เรียนโดยปฏิบัติ (Learning by Doing) ด้วยการ
คิดวิเคราะห์ เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสาร และทักษะแห่ง
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ความร่วมมือ หรือเรียกง่ายๆ ว่า ต้องมี 4C คือ 
Communication Collaboration Creativity และ 
Critical Thinking และที่ขาดไม่ได้คือ ทักษะด้าน 
สารสนเทศ ทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีการ
ศึกษา และทักษะการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน  
(Information, Media and Technology Skills) 
เมื่อโลกเปลี่ยน ระบบการศึกษา และแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ท่ีต้องปรับเปลี่ยนในศตวรรษที่ 21  
ที่ต้อง “ก้าวข้ามสาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ “ทักษะ
เพือ่การดำารงชวีติในศตวรรษที ่21” (21st Century 
Skills) ดังนั้น เมื่อบริบทเปลี่ยนแปลงไป บทบาท
ของตวัแสดงในสภาพแวดลอ้มของการเรยีนจงึต้อง
เปล่ียนไปด้วย โดยเฉพาะบทบาทของครูผู้สอน
ต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กล่าวคือ จากครูที่เคย
เป็นศูนย์กลางในการสอนทำาหน้าที่ในการป้อน
ข้อมูล ครูต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอนท่ี
ทำาหน้าท่ีเปน็ “ผู้รู”้ (Teacher) เปน็บทบาท “ผูฝ้กึ”  
(Coach) โดยมบีทบาทในการสร้างสภาพแวดลอ้ม
ภายในห้องเรียนให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใฝ่
หาความรู้นอกห้องเรียน และฝึกให้ผู้เรียนคิดตั้ง
คำาถาม และแก้ปัญหา รวมทั้งส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ และการแบ่งปันความคิดความรู้ และ
การแสดงออกระหว่างผู้เรียนผ่านหลักสูตร และ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสม
ผ่านเทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบัน เช่น การใช้
สื่อสังคมออนไลน์ การเรียนแบบผสมผสาน และ
การเรียนแบบอีเลิร์นนิง การนำาเสนอเทคโนโลยี
ดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผู้เขียน ทั้งนี้ผู้อ่าน
สามารถศึกษา และค้นหาวิธีการออกแบบการ
เรียนการสอนในวิธีอื่นๆ ตามสภาพแวดล้อมของ
ตนเองที่เหมาะสม โดยครูผู้สอนจะมีบทบาทเป็น
เพียง Coach คอยแนะนำาผูเ้รยีนใหม้ทีกัษะในการ
คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และการตัดสินใจ โดยเน้น
ทักษะการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู ้
ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
พัฒนาทักษะการอยู่ในสังคมร่วมกัน การเลือก

ใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับผู้เรียน จะ
นำาไปสู่ความเข้มแข็งของเยาวชนในอาเซียน เพื่อ
พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในยุค
ปัจจุบัน

บทบาทของเทคโนโลยีการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21

การ ใช้ เทค โน โลยี สารสน เทศและ
เทคโนโลยกีารศกึษาในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรปุ
บทบาทได้ 2 ประเดน็หลัก คอื 1) การใชเ้ทคโนโลยี
การศกึษาเพือ่เพิม่ผลสมัฤทธิข์องผูเ้รยีน ทีเ่ปน็การ
มุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษา 
ในระดบัจลุภาค นกัการศกึษาสว่นใหญใ่หข้อ้สงัเกต 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ที่ควรมุ่งเน้นการ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน การเรียนการสอน
อาศยัแนวคิดวิธกีารสอนแบบผูเ้รยีนเปน็ศนูยก์ลาง 
(Student-centered) โดยการสอนเนื้อหาวิชา 
จะอาศัยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส์นอกชั้นเรียน โดยส่ือเหล่านี้
อาจเป็นสื่อที่ปรับตามความสามารถของผู้เรียน 
(Adaptive Content) ผูส้อนจะปรบัเปลีย่นบทบาท
เป็นผู้อำานวยการเรียน (Facilitator) ของผู้เรียน 
ซึ่งจะใช้ชั้นเรียนเป็นเพียงเวทีแลกเปลี่ยนหารือ 
ในประเด็นเน้ือหากับผู้เรียน หรือกลุ่มของผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสวิเคราะห์ และวิพากษ์
เนือ้หาในมมุมองทีต่า่งกนั และ 2) การใชเ้ทคโนโลยี
เพื่อการบริหารระบบการศึกษา ที่เป็นการมุ่งเน้น
การกำาหนดทิศทาง และการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบการศึกษาโดยรวมเชิงมหภาค การวาง
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศจำาเป็นต้องรู้ 
สภาวการณ์ และมิติที่หลากหลายของระบบ 
การศึกษา ซึ่งรวมถึงมิติของผู้เรียน มิติของผู้สอน 
และมิติของผู้จัดการศึกษา ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็น 
พื้นฐานของการตัดสินใจ และจัดระบบนโยบาย 
การศึกษา ให้สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 
ของการศึกษาในปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที
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แนวโน้มเทคโนโลยีการศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21

ด้วยเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาคอมพิวเตอร์
ให้มีความสามารถใกล้เคียงกับมนุษย์ เช่น การ
เข้าใจภาษาสื่อสารของมนุษย์ โครงข่ายประสาท
เทียม ระบบจำาลอง และระบบเสมือนจริง โดย 
ผูพ้ฒันาพยายามนำาไปใชใ้หเ้กดิประโยชนท์างการ
ศึกษา โดยให้ความสำาคัญกับการเรียนการสอน
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เน้นการ
ศึกษาเป็นรายบุคคล การศึกษาเพื่อมวลชน และ
การศึกษาเพื่อคนด้อยโอกาส สำาหรับกระทรวง
ศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษ งานวิจัยมุ่งไปที่การพัฒนาวิธี
การเรียนการสอนที่จะช่วยให้คนพิการ เอาชนะ
ข้อจำากัดทางด้านร่างกาย และข้อจำากัดที่เกี่ยวกับ
ประสาทสัมผัส ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
ศกึษา สำาหรบัแนวโนม้การใชเ้ทคโนโลยกีารศกึษา
สำาหรับศตวรรษที่ 21 ที่สำาคัญคือ

1. Ubiquitous Learning คือ การเรียนรู้
รอบทศิทางโดยอาศยัเครอืขา่ยไร้สายในการศกึษา
ทั้ง Mobile Learning Tablet WiFi เป็นต้น

2. Video streaming คือ การให้บริการ
สื่อมัลติมีเดียประเภท วิดีโอ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
ด้วยเทคโนโลยี streaming ซึ่งคล้ายกับ radio 
streaming แต่แตกต่างตรงท่ีเปลี่ยนจากประเภท 
เสียง เป็นการเผยแพร่ประเภท วิดีโอ โดยถ้าจะให้
มองเห็นภาพของ วีดิโอสตรีมมิ่งชัดเจนขึ้นให้มอง
ถึงการถ่ายทอดสด หรือรายการที่ออกอาการทาง
โทรทัศน์ ซึ่งวีดิโอสตรีมมิ่ง จะมีลักษณะเดียวกัน 
แต่เปลี่ยนมาเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต 

3. Hybrid Learning/Blended Learning  
คือ การเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่าง  
E-Learning และชั้นเรียน

4. HyFlex Learning คือ การเรียนการ
สอนผสมผสานแบบยดืหยุน่ทีใ่หผู้เ้รยีนมทีางเลอืก 
ด้วยตนเอง ออกแบบการเรียนด้วยตนเองทั้ง  
การเรยีนการสอนออนไลน ์เผชิญหนา้ หรอืคน้ควา้
ด้วยตนเองตามแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหา

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
อนิรุทธ สติมั่น (2558) กล่าวว่า ผู้เรียน

ท่ีเกิดมาพร้อมกับยุคท่ีคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
เคร่ืองมือสื่อสาร โทรศัพท์มือถือ และเครื่องมือ 
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
ประจำาวัน ทำาให้เกิดการคลั่งไคล้กับเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ชอบการเรียนรู้แต่มักจำากัด
เฉพาะในเรื่องที่สนใจ โดยผู้เรียนยุคใหม่ต้องมี
ทักษะที่จำาเป็น 8 ประการคือ 1. ความรับผิดชอบ 
และพึ่งพาตนเองในการเรียนรู้) Autonomous 
Learning) 2. ทักษะด้านการคิด (Thinking 
Skills) 3. ทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อ่ืนอย่าง
มีประสิทธิภาพ) Effective Collaborators)  
4. ทักษะในการสืบเสาะค้นหา) Inquirers)  
5. ความกระตอืรอืรน้) active learners) 6. ทกัษะ
พื้นฐานด้านไอซีที) ICT skills) 7.ทักษะในด้าน
การใช้ภาษาสากล) Second Language Skills) 
8.ความสนใจในวัฒนธรรม) Engaged with 
Cultural) 

มนีกัวชิาการและนกัการศกึษา หลายทา่น
ไดใ้หค้วามหมายของ ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตรววษ
ที่ 21 ไว้ดังนี้

จอหน์ แบเรลล ์(2556) พดูถงึการเรยีนรู้
จากปญัหาเปน็วธิกีารทีด่ทีีสุ่ดในการพฒันาทกัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 เขาอธิบายวิธีที่ครูจะสามารถ
ปรับเปลี่ยนหลักสูตรจากวิธีสอนอยู่ฝ่ายเดียวไปสู่
การสอนที่เปิดให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาและตั้งคำาถาม ตัวอย่างเชิงรูปธรรมของเขา
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แสดงให้เห็นว่าการสืบค้นจากปัญหาสามารถปรับ
ใช้ได้กับนักเรียนทุกวัย ทุกระดับความสามารถ 
และนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนทุกรูปแบบ

เดวิด จอห์นสัน และโรเจอร์ จอห์นสัน 
(2556) ไดช้ีใ้ห้เห็นความท้าทายสำาคัญ 4 ประการ
ในศตวรรษที่ 21 คือ 1) การพึ่งพากันในระดับ
โลกมากขึ้น 2) จำานวนประเทศประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้น 3) ความต้องการผู้ประกอบการที่มีความ
คิดสร้างสรรค์ 4) ความสำาคัญของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลที่มีต่อการพัฒนาอัตลักษณ์ส่วน
บุคคล โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ การวิพากษ์
เชิงสร้างสรรค์ และการต่อรองเพ่ือแก้ปัญหา มี
บทบาทอย่างยิ่งในการสอนนักเรียนให้มีความ
สามารถ และมีคุณค่าที่จำาเป็นต่อการรับมือใน
ศตวรรษที่ 21 

ดกัลาส ฟชิเชอร ์และแนนซ ีเฟรย ์(2556) 
ได้อธิบายวิธีการ 3 อย่าง ที่ครูสามารถรับมือกับ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงอย่าง
สุดขั้ว และความต้องการของนักเรียนในศตวรรษ
ที ่21 วธิดัีงกลา่วคอื 1) การพิจารณาหนา้ทีก่ารใช้
งานมากกว่าตัวเครื่องมือ 2) การทบทวนนโยบาย
ด้านเทคโนโลยี และ 3) การพัฒนาความคิดของ
นักเรียนผ่านการสอนอย่างจงใจ

วิลล์ ริชาร์ดสัน (2556) ได้เรียกร้อง
ให้หันมาสนใจเทคโนโลยีเครือข่ายทางสังคม
ท่ีได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยกล่าวว่า
เทคโนโลยีอันทรงพลังนี้แม้จะมีปัญหามากมาย
แต่ก็มีศักยภาพในการสร้างการเรียนรู้ได้อย่าง
มหาศาล เขาอธิบายถึงความนิยมของชั้นเรียน
เสมือนในระดับโลก โดยเฉพาะความท้าทายของ
การเรียนรู้แบบไร้ข้อจำากัดจากช้ันเรียนเสมือนที่
มีศักยภาพ และวิธีการที่ผู้สอนสามารถปรับตัว
ให้มีความรู้ด้านเครือข่ายเพื่อนำาไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพการเรียนการสอนและประสบการณ์การ
เรียนรู้ให้แก่นักเรียน

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการ
กำาหนดแนวปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นที่องค์ความรู้ 
ทกัษะ ความเชีย่วชาญและสมรรถนะทีเ่กดิกบัตวัผู้
เรียน เพื่อใช้ในการดำารงชีวิตในสังคมแห่งความ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน 

 วิลล ริชารดสัน (2556) ไดเรียกรองใหหนัมาสนใจเทคโนโลยีเครือขายทางสังคมที่ไดรับ
ความนิยมอยางลนหลาม โดยกลาววาเทคโนโลยีอันทรงพลังนี้แมจะมีปญหามากมายแตก็มี
ศักยภาพในการสรางการเรียนรูไดอยางมหาศาล เขาอธิบายถึงความนิยมของชั้นเรียน
เสมือนในระดับโลก โดยเฉพาะความทาทายของการเรียนรูแบบไรขอจํากัดจากชั้นเรียน
เสมือนที่มีศักยภาพ และวิธีการทีผู่สอนสามารถปรับตัวใหมีความรูดานเครือขายเพ่ือนําไปสู
การปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและประสบการณการเรียนรูใหแกนักเรียน 

การเรียนรูในศตวรรษที ่21 เปนการกําหนดแนวปฏิบัติในการเสริมสรางประสทิธิภาพ
ของการจัดการเรียนรู โดยเนนที่องคความรู ทักษะ ความเชี่ยวชาญและสมรรถนะที่เกิดกับ
ตัวผูเรียน เพ่ือใชในการดํารงชีวิตในสงัคมแหงความเปลีย่นแปลงในยุคปจจุบัน  

 
รูปที่ 2 กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที ่21  

(ที่มา slideshare.net) 
ชัยยนต เพาพาน (2016) กลาวถึง กรอบแนวคิดเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษที ่21 ที่

ยอมรับกันอยางกวางขวาง เนื่องจากเปนกรอบแนวคิดที่เนนผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน 
(Student Outcomes) ทั้งในดานความรูสาระวิชาหลัก (Core Subjects) และทักษะแหง
ศตวรรษที่ 21 ที่จะชวยผูเรียนไดเตรียมความพรอมในหลากหลายดาน รวมทั้งระบบที่จะ
สนับสนนุการเรียนรู ไดแก มาตรฐานการประเมิน หลักสตูรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาครู โดยจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเรียนรู ซึ่งครจูะเปนผูสอนไมได แตตอง
ใหนักเรียนเปนผูเรียนรูดวยตนเอง โดยครูจะออกแบบการเรียนรู ฝกฝนใหตนเองเปนโคช 
(Coach) และอํานวยความสะดวก (Facilitator) โดยใชการเรียนรูแบบ PBL (Problem-
Based Learning) สําหรับนักเรียน ซึ่งสิ่งที่จะเปนตัวชวยของครูในการจัดการเรียนรูคือ 
ชุมชนการเรียนรูครูเพ่ือศษิย (Professional Learning Communities : PLC) โดยเกิดจาก
การรวมตัวกันของครูเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการทาํหนาที่ของครูแตละคน 
 
สังคมโลกและสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21  

ชัยยนต์ เพาพาน (2016) กล่าวถึง 
กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่
ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นกรอบ
แนวคิดที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน) Student 
Outcomes) ทั้งในด้านความรู้สาระวิชาหลัก) 
Core Subjects) และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  
ท่ีจะช่วยผู้เรียนได้เตรียมความพร้อมในหลากหลาย 
ด้าน รวมทั้งระบบที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ 
มาตรฐานการประเมิน หลักสูตรและการเรียน
การสอน การพัฒนาครู โดยจัดสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ 
แต่ต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครู
จะออกแบบการเรียนรู้ ฝึกฝนให้ตนเองเป็นโค้ช) 
Coach) และอำานวยความสะดวก (Facilitator) 
โดยใช้การเรียนรู้แบบ PBL (Problem-Based 
Learning) สำาหรับนักเรียน ซึ่งสิ่งที่จะเป็นตัวช่วย

ภ�พที่ 2 กรอบแนวคิดเพื่อการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

(ที่ม�: slideshare.net) 
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ของครใูนการจดัการเรียนรูค้อื ชุมชนการเรยีนรูค้รู
เพือ่ศิษย)์ Professional Learning Communities: 
PLC) โดยเกิดจากการรวมตัวกันของครูเพื่อแลก
เปล่ียนประสบการณก์ารทำาหนา้ทีข่องครแูตล่ะคน

สงัคมโลกและสงัคมไทยในศตวรรษ
ที่ 21 

สั ง ค ม โ ล ก แ ล ะ สั ง ค ม ไ ท ย มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และในยุคปัจจุบัน
สังคมมีอัตราการเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วมาก นัก
คิดในแวดวง ต่างๆ ของโลกและไทยต่างให้ความ
สนใจกับสภาพสังคมเป็นอย่างยิ่ง โดยได้มีนักคิด
ท้ังหลายเรียกสังคมในอนาคตสำาหรับศตวรรษที่ 
21 ในชื่อที่แตกต่างกันเช่น อัลวิน ทอฟฟเลอร์ 
(Alvin Toffler, 1980) เรียกวา่ “ยุคคลืน่ลกูทีส่าม” 
(the third wave) โดยมองว่าการ เปล่ียนแปลง
ของกระแสโลกจะเปน็การเปลีย่นแปลงทีม่ลีกัษณะ 
“ทั้งโลก” (global) ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษา ฯลฯ โดยมีเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยัเปน็ตวัขบัเคลือ่น ในขณะที่ริีค ชมดิทแ์ละ
เจเรด โคเฮน (Eric Schmidt and Jared Cohen, 
2014) เรียกโลกยุคนี้ว่า “ยุคดิจิทัลเปลี่ยนโลก” 
(The New Digital Age) นอกจากนี้แล้วยังถูก
เรียกในชื่ออ่ืนๆ อีกว่าเป็น “ยุคโลกไร้พรมแดน”  
(bo rde r l ess  wor ld )  “ ยุค โลกาภิ วั ต น์ ”  
(globalization) สุวิทย์ เมษิณทรีย์ (2550) อ้าง
ถึงในจินตนา สุจจานันท์ (2556: 2) เรียกว่ายุค  
“โลกหลังสังคมฐานความรู้” (post knowledge-
based society) โดยสอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเน้นเรื่องกัลยาณมิตร ที่มี
การเปลีย่นรปูแบบของคนจากตา่งคนตา่งปดิ ไปสู่
ตา่งคนต่างเปดิ เปน็โลกทีก่า้วขา้มสงัคมทีเ่น้นการ
แขง่ขนัไปสูก่ารรว่มสรา้งสรรค์ เปน็โลกทีภ่มูปัิญญา
ได้พฒันากา้วข้ามทรพัย์สนิทางปัญญา สูภู่มปัิญญา
มหาชน เช่น ยูทูบ (youtube) หรือ วิกิพีเดีย  

(wikipedia) โลกหลังสังคมฐานความรู้เป็นโลกที่
เปลีย่นวถิชีวีติมนษุยจ์ากการพึง่พงิ ไปสู่ความเปน็
อสิระและการพึง่พาอาศยักนั เมือ่พจิารณาแนวคดิ 
ของสุวิทย์ เมษิณทรีย์แล้ว จะเห็นว่าค่อนข้างมอง
โลกในแงด่ ีซึง่แตกตา่งจากแนวคดิของเจมส ์มารต์นิ  
(2553) ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือของเขาที่ชื่อว่า 
“โลกแห่งศตวรรษที่ 21” (The Meaning of the 
21st Century) เจมส์ได้เสนอแนวคิดว่า จะเกิด
อะไรขึน้บ้างในยคุศตวรรษที ่21 ซึง่คอ่นขา้งจะเปน็
ในทางลบ ถงึสิง่ทีอ่าจเกดิขึน้กบัเราในอนาคต โดย
ลูกหลานของเราจะมีบทบาทสำาคัญต่อศตวรรษที่ 
21 เราจำาเป็นต้องสอนเก่ียวกับอนาคตให้กับเขา 
และกระตุน้ให้สงัคมตระหนกั และหาแนวทางแกไ้ข
ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น 

ลักษณะของบุคคลในศตวรรษที่ 21
ค ว า ม จ ริ ง แ ล้ ว ค ว า ม คิ ด เ กี่ ย ว กั บ

คุณลักษณะของคนในศตวรรษที่ 21 มีมาก่อน
จะถึงยุคศตวรรษที่ 21 ดังจะ เห็นได้จากองค์การ
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติหรือยูเนสโก (unesco) ได้ศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษาสำาหรับศตวรรษที่ 21 
โดยจัดให้มีการประชุมนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็และประสบการณ์ ของกลุ่มคนตา่งๆ 
ท่ัวโลก หลังจากนั้นคณะกรรมมาธิการนานาชาติ
ว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่ 21 แห่งยูเนสโก 
จำานวน 15 คน ได้สรุปแนวทางการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21 เป็นรายงานและตั้งช่ือรายงาน
ดังกล่าวว่า “Learning: The Treasure Within” 
แปลว่า “ขุมทรัพย์ในตน: การเรียนรู้สี่เสาหลัก” มี
สาระสำาคัญตอนหนึ่งท่ีกล่าวถึงซึ่งเป็นหลักในการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเรียกว่า “สี่เสา
หลักทางการศึกษา” ประกอบด้วยการเรียนรู้ 4 
แบบ ได้แก่ การเรียนรู้เพื่อรู้ (learning to know) 
การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้) learning to do) การ
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เรยีนรูท้ีจ่ะอยูร่ว่มกนั (learning to live together) 
และการเรียนรู้เพื่อชีวิต (learning to be) ซึ่งวิชัย 
วงศ์ใหญ่ (2554) ได้ขยายความการเรียนรู้แต่ละ
แบบมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การเรยีนรูเ้พือ่รู ้หมายถงึ การเรยีนรูท้ี่
มุ่งพฒันากระบวนการคดิ การแสวงหาความรูแ้ละ
วธิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน เพ่ือใหส้ามารถเรยีนรูแ้ละ
พฒันาตนเองไดต้ลอดชีวติ กระบวนการเรยีนรู้เนน้
การฝึกสติสมาธ ิความจำา ความคิด ผสมผสาน กบั
สภาพจริงและประสบการณ์ในการปฏิบัติ 

2. การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้ หมายถึง 
การเรียนรู้ท่ีมุ่งพัฒนาความสามารถและความชำา
นาญ รวมทั้งสมรรถนะ ทางด้านวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ สามารถประยุกต์องค์
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพ ได้อย่าง
เหมาะสม กระบวนการเรียนรู้จะเป็นการบูรณา
การระหว่างความรู้ภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ
ที่เป็นประสบการณ์ต่างๆ ทางสังคม 

3. การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน หมายถึง 
การเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถดำารงชีวิตอยู่ร่วม
กับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุข  
มีความตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน 
การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธีมีความ 
เคารพสิทธิและศกัดิศ์รีความเป็นมนุษยแ์ละเข้าใจ
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี 
ความเชื่อ ของแต่ละบุคคล ในสังคม 

4. การเรยีนรูเ้พ่ือชีวติ หมายถงึ การเรยีน
รู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย และสติ
ปัญญาใหค้วามสำาคญั กบัจินตนาการและความคดิ
สรา้งสรรค์ ภาษา และวฒันธรรม เพ่ือพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และส่ิงแวดล้อม ศีลธรรม สามารถปรับตัวและ
ปรับปรุงบุคลิกภาพของตน เข้าใจตนเองและผู้อื่น 

จากการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ ซึ่งเป็น 4 เสา
หลักของการศึกษาที่กล่าวมา อาจพิจารณาได้ว่า 

การเรียนรู้เพื่อรู้เป็นการ เรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
สติปัญญา การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้เป็นการเรียนรู้ 
ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วม
กัน เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นมนุษย์สัมพันธ์ ส่วนการ
เรยีนรูเ้พือ่ชวีติเปน็การเรยีนรู้เพือ่พฒันาความเปน็
มนษุยใ์หส้มบรูณ ์ผูเ้ขยีนม ีความเหน็วา่การเรยีนรู ้ 
3 แบบแรกร่วมกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบที่ 4 
และการเรียนรู้ทั้ง 4 แบบ ต่างมีความสัมพันธ์กัน 
ดังภาพที่ 3

ภ�พที่ 3 การเรียนรู้ 4 แบบ

การเรียนรู้เพื่อรู้

การเรียนรู้เพื่อชีวิต

การเรียนรู้เพื่อจะ
อยู่ร่วมกัน

การเรียนรู้เพื่อ
ปฏิบัติได้

บทสรุป
การผลักดันด้านการศึกษาของอาเซียน 

เพื่อพัฒนาเยาวชน และพลเมืองอาเซียนให้ได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียม และทั่วถึงในภูมิภาค ได้
ถูกดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เกือบ 5 ทศวรรษ 
ด้านการศึกษา และเทคโนโลยีการศึกษาของ
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อาเซียน ได้ถูกพัฒนาและขับเคลื่อนมาเป็นลำาดับ 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาพลเมืองอาเซียน
ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพ 
สนบัสนุนการสร้างเครอืขา่ยด้านการศกึษารว่มกนั 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยจัดการศึกษาให้
เหมาะสมกับเยาวชน อาศัยเทคโนโลยีการศึกษา
ในปัจจุบัน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการศึกษา
สำาหรับเยาวชนในอาเซยีน ใหไ้ด้รบัการศกึษาอย่าง
มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง โดยสอดคล้อง

กับแผนการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน ที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่21 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพสามารถนำาไป
ปฏิบัติได้ การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก และการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่มุ่งเน้นด้าน จิตใจ ร่างกาย และ
สตปิญัญาของเยาวชน ให้เหมาะสม กบัการดำาเนนิ
ชีวิตในยุคปัจจุบัน และในอนาคตต่อไป
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