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บทนํา
บทวิเคราะหแนวทางการจัดทําขอเสนอทิศทางการเรียนรูสําหรับเยาวชน จัดทําขึ้นเพื่อสรางชุดความรู
ความเขาใจในการพัฒนาการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนไทยในยุคปจจุบัน โดยคณะผูจัดทําเล็งเห็นความ
สําคัญในการทําความเขาใจกระบวนการเรียนรูของมนุษยแบบองครวม เพื่อใหการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
เปนไปอยางเหมาะสมและสอดรับตอพัฒนาการทางการเรียนรูของมนุษย
ซึ่งเกิดจากปจจัยทางชีววิทยาที่
มนุษยแตละคนพัฒนามาตั้งแตอยูในครรภ (nature) และปจจัยทางสิ่งแวดลอมที่มนุษยไดรับจากการเลี้ยงดู
(nurture) ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization) การเรียนรูควรสงเสริมใหมนุษยแตละคนมี
ทักษะทางสังคมและมีการพัฒนาทางจริยธรรมและศีลธรรมอยางตอเนื่อง เพื่อสรางบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม
(character building) ใหมนุษยสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดและปรับตัวตามพลวัตโลกไดอยางเทาทัน
ดังนั้น ในการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับเด็กและเยาวชน สิ่งสําคัญที่นักนโยบายทางการศึกษาไมอาจ
ละเลยคือ นิยามของการเรียนรูที่ไมจํากัดเพียงแคการพัฒนาองคความรูทางวิชาการเพียงอยางเดียว การเรียนรู
ควรคํานึงถึงทักษะ
และคุณลักษณะทางพฤติกรรมที่จําเปนในการใชชีวิตในปจจุบันและการรับมือตอการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดวยเหตุนี้ ผูมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนรูของเด็กและเยาวชนทุกฝายตอง
สรางความเขาใจเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในแตละชวงวัย รวมทั้งความแตกตาง
ของสภาพแวดลอมทางสังคม และเศรษฐกิจในแตละยุคสมัยที่หลอหลอมใหเยาวชนเติบโตขึ้น เนื่องจากปจจัย
ดังกลาว สงผลใหคนในแตละยุคสมัยมีคุณลักษณะทางพฤติกรรมและแบบแผนการใชชีวิตที่แตกตางกัน
สําหรับบทที่หนึ่ง ผูจัดทํา ไดสรุปนิยามของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อทําความเขาใจความ
หมายของคําวา “การศึกษา” และ “การเรียนรู” โดยคําวา การศึกษา และ การเรียนรูนั้นมักถูกใชทดแทนกัน
เนื่องจากมีความหมายใกลเคียงกัน แตคําทั้งสองมีความแตกตางกัน กลาวคือการศึกษานั้น มักเกิดขึ้นจากการ
จัดสภาพแวดลอมขึ้น ซึ่งมักเกิดขึ้นในชั้นเรียน ในขณะที่การเรียนรู นั้นเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ และเกิดในสภาพ
แวดลอมที่ไมจํากัดเพียงชั้นเรียน และตอเนื่องไปตลอดชีวิต ดังนั้นการเรียนรูของมนุษยแตละคนจึงมีความแตก
ตางกัน ขึ้นอยูกับบริบททางสังคมที่บุคคลนั้นเติบโตขึ้นมา ดวยเหตุนี้การเรียนรูจึงไมควรมีการกําหนดเปน
มาตรฐานตายตัวเพียงมาตรฐานเดียว
ผูวิจัยจึงตองการเสนอขอเสนอทิศทางการเรียนรูของเยาวชนในยุค
ปจจุบัน เพื่อนใหมีควรมีความยืดหยุน และสามารถนําไปปรับใชตามสภาพแวดลอมทางสังคม และยุคสมัยที่สง
เสริมการเรียนรูของมนุษย
จากขอสรุปในบทที่หนึ่ง ที่กลาววาการเรียนรูของมนุษยมีความแตกตางกัน ขึ้นกับบริบททางสังคม
และยุคสมัยที่บุคคลเติบโต และถูกหลอหลอมขึ้นมานั้น ทําใหมีความจําเปนที่ตองทําความเขาใจวา บทบาท
ของปจจัยทางดานชีววิทยา และปจจัยแวดลอมทางสังคมนั้น ทํางานรวมกันและมีผลตอการเรียนรูของมนุษย
อยางไรบาง ดังนั้นในบทที่สอง จึงเปนการทบทวนองคความรูที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของมนุษย โดยผูจัดทําได
รวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูของมนุษยในชวงวัยเด็กไปจนถึงวัยเยาวชน (0-24 ป) เพื่อสรุป
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ปจจัยทางชีววิทยา และสิ่งแวดลอมที่สงผลตอการเรียนรูในแตละชวงวัย และไดเสนอแนวทางในการจัดสภาพ
แวดลอมที่เอื้อตอการสงเสริมการเรียนรูของมนุษย นอกจากนี้ในบทที่สอง ยังไดกลาวถึงการเรียนรูในระดับ
กลุม ซึ่งในที่นี้ ไดแก การเรียนรูในแตละยุคสมัย ซึ่งสงผลใหมนุษยในแตละสมัย ที่เติบโตขึ้นมาในสภาพ
แวดลอมทางสังคม และเศรษฐกิจที่ตางกัน มีคุณลักษณะ และถือครองคานิยมที่แตกตางกัน ซึ่งผูจัดทําไดชี้ให
เห็นถึงความสําคัญของการจัดทิศทางการเรียนรูใหสอดคลองกับยุคสมัยปจจุบัน
ซึ่งมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีอยางกาวกระโดด เกิดเปนโลกที่ไรพรมแดน และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และ
สังคมอยางรวดเร็ว ทําใหโลกในยุคปจจุบันมีลักษณะที่เรียกวา VUCA กลาวคือมีความผันผวน (volatile) ไม
แนนอน (uncertian) ซับซอน (complex) และ กํากวม (ambiguous) ดังนั้นมาตรฐานการเรียนรูจึงควรบม
เพาะเยาวชนใหมีทักษะ และความสามารถในการปรับตัวที่จะอยูในยุคปจจุบันที่มีสภาวะดังกลาวไดอยางมี
ความสุข
สําหรับบทที่สาม เปนการเรียนรูจากกรณีศึกษาของสองประเทศ ไดแก ประเทศสิงคโปร และประเทศ
ออสเตรเลีย ที่มีการจัดทํามาตรฐานการเรียนรูโดยกําหนดเปาหมายที่ตองการใหเปน (desired outcomes)
ซึ่งกรณีศึกษาสองประเทศดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงความยืดหยุนของการสรางมาตรฐานการเรียนรู โดยปรับเปลี่ยน
มาตรฐานเพื่อใหสอดคลองกับแตละยุคสมัยตางๆ และกําหนดคุณลักษณะ และทักษะที่พึงมีของเยาวชน
สอดคลองกับสภาพสังคม ซึ่งจากการทบทวนนิยามของการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู และการศึกษา
จากประเทศกรณีศึกษานั้น ทําใหไดมาซึ่งขอเสนอแนะแนวทางการจัดทิศทางการเรียนรูในบทที่สี่ ซึ่งสามารถ
สรุปไดวา สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงในการจัดทิศทางการเรียนรูสําหรับประเทศไทยคือ การกําหนดเปาหมายหลัก
ปลายทางที่ชัดเจน และการกําหนดคุณลักษณะทางพฤติกรรม ที่เยาวชนพึงมีเพื่อสามารถปรับตัวและอยูรอด
ในโลกยุคใหมได คณะผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวา บทวิเคราะหฉบับนี้จะชวยเติมเต็มความเขาใจดานพัฒนาการ
และการเรียนรูของมนุษยภายใตบริบททางสังคมและสิ่งแวดลอมในยุคปจจุบัน
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บทที่ 1
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ในการจัดทําขอเสนอทิศทางการเรียนรูสําหรับเยาวชนในยุคปจจุบัน ซึ่งสรางขึ้นเพื่อทดแทนมาตรฐาน
การเรียนรูนั้น บทแรกจะเริ่มจากการทําความเขาใจความหมายของคําวา “การศึกษา” “การเรียนรู” “
มาตรฐานการศึกษา” และ “มาตรฐานการเรียนรู” ที่ใชอยูในระบบการศึกษาไทยและนานาชาติเพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกันกอนเขาสูการวิเคราะหความจําเปนในการจัดทําขอเสนอทิศทางการเรียนรูสําหรับเยาวชน
ในยุคปจจุบัน แทนการสรางกรอบมาตรฐานการศึกษา หรือมาตรฐานการเรียนรูที่มีนิยามที่ตายตัว และไม
ยืดหยุนตอนิยามของการเรียนรูของมนุษยแตละคน ที่มีความแตกตาง หลากหลาย และปรับเปลี่ยนไปตาม
สภาพแวดลอม และยุคสมัย
ความหมายของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู
หนวยงานทางการศึกษาและการวางนโยบายทางการศึกษาในประเทศไทยมักใชคําวา “การศึกษา”
และ “การเรียนรู” แทนกันบอยครั้ง ทําใหเกิดความเขาใจวาทั้งสองคํานี้มีความหมายเดียวกัน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตราที่ ๔ ใหคํา
นิยาม “การศึกษา” และ “มาตรฐานการศึกษา” ไวดังนี้
“การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ
ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อ
หนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค และ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการ
สงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
จากคําจํากัดความขางตน จะเห็นไดวา ถึงแมความหมายของการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติจะมีเจตจํานงที่จะครอบคลุมกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและระดับสังคม แตลักษณะ
ของการเรียนรูที่ระบุ โดยเฉพาะการถายทอดความรู การฝก การอบรม และการสืบสานทางวัฒนธรรม เนนไป
ที่การเรียนรูที่ผูเรียนอยูในฐานะผูรับสารจากผูที่มีองคความรูและมีความเชี่ยวชาญมากกวา คําวา “การศึกษา”
แปลมาจากคําภาษาอังกฤษ “education” ซึ่งนักปฏิรูปการศึกษาชาวอเมริกัน จอหน ดิวอี อธิบายไววา ถึง
แมการศึกษาอยูบนฐานของพัฒนาการที่มีอยูตามธรรมชาติของมนุษย แตกระบวนการของการศึกษาเนนไปที่
การเอาชนะความโนมเอียงทางธรรมชาติ (natural inclination) ผานการบมเพาะนิสัยใหมผานการกดดันหรือ
การเสริมแรงจากภายนอก (Dewey, 1969) ซึ่งแสดงใหเห็นวา การศึกษาไมอาจเกิดขึ้นในสภาวะตามธรรมชาติ
แตตองเกิดขึ้นภายใตการจัดการและการวางมาตรฐานของนิสัยใหมหรือทักษะที่บุคคลพึงมีในชวงอายุที่กําหนด
ในทางกลับกัน การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดชวงชีวิตของมนุษย และ
สามารถเกิดขึ้นตลอดเวลาภายใตสภาพแวดลอมที่ไมจํากัดอยูแตในหองเรียนหรือสถานที่ที่จัดไวเพื่อจุดประสงค
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ทางการเรียนรูเทานั้น ศาสตราจารย Knud Illeris (2007) ผูเชี่ยวชาญดานการเรียนรูตลอดชีวิต ณ สถาบัน
Learning Lab Denmark ใหคําจํากัดความการเรียนรูไววา การเรียนรูเปนกระบวนการคิดหรือกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่งแวดลอมทางกายภาพและทางสังคมที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางความ
สามารถอยางถาวรซึ่งไมไดเปนผลมาจากวุฒิภาวะที่เพิ่มขึ้น เชน การเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติ เปนตน เธอยัง
อธิบายเพิ่มเติมวา การเรียนรูเปนสิ่งที่ยากจะแยกออกจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (socialization)
เพราะสองสิ่งนี้มีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถอยางถาวรของมนุษย ดังนั้น โดยสรุป การศึกษา
และการเรียนรูมีความหมายที่คาบเกี่ยวกัน โดยการเรียนรูมีความหมายที่กวางกวาและครอบคลุมกระบวนการ
คิดและการเปลี่ยนแปลงทางความสามารถที่เกิดขึ้นในทุกสถานที่ ทุกเวลา และตลอดชวงชีวิต ในขณะที่ การ
ศึกษามีความหมายที่คอนขางเฉพาะไปที่การเรียนรูที่เกิดจากการถายทอดขอมูลและการจัดสภาพแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู อีกทั้ง หากวิเคราะหนิยามของ “มาตรฐานการศึกษา” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติจะเห็นไดวา มาตรฐานการศึกษาเปนขอกําหนดที่สงเสริมและกํากับดูแลคุณภาพของการศึกษาในสถาน
ศึกษา ซึ่งเปนหนวยงาน “ที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา” (มาตรา ๔) เทานั้น
จากเอกสารรางนโยบาย (Working Paper) โดย Centre of Study for Policies and Practices in
Education (CEPPE) (2013) คําวา ม าตรฐาน (standards) มีการใชอยางแพรหลายทั่วโลกและสื่อความ
หมายที่แตกตางกันออกไปในแตละบริบทและประเทศ แนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาสามารถครอบคลุม
ถึงประเด็นของระดับความสามารถของผูเรียน วิถีประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมในการทํางานหรือการเรียนที่มี
คุณภาพ หรือในกรณีที่มีการระบุสิ่งที่ตองการวัด วิธีการประเมิน และความสามารถระดับที่พึงประสงคไวอยาง
ชัดเจนก็สามารถยึดถือเปนมาตรวัดของคุณภาพไดเชนกัน ดังนั้น ม าตรฐาน ส ามารถเปนทั้งเปาหมายของการ
ดําเนินงานทางการศึกษาสําหรับผูเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของ และเปนแนวทางในการใชเปนมาตรวัดคุณภาพ
ที่ไดระบุไวดวย คําวา “มาตรฐานการศึกษา” และ “มาตรฐานการเรียนรู” เปนคําที่มีการใชอยูแลวในระบบ
การศึกษาไทย
โดยมาตรฐานการศึกษามีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติตามที่กลาวขางตน
มาตรฐานการศึกษาสามารถแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. มาตรฐานที่เนนความรู (academic standards) เปนการกําหนดเนื้อหาของหลักสูตรหรือ
องคความรูที่ผูเรียนควรไดรับ
2. มาตรฐานที่เนนความสามารถ (performance standards หรือ competency-based
standards) เปนการกําหนดความสามารถที่ผูเรียนพึงปฏิบัติได
3. มาตรฐานคุณลักษณะ (characteristic standards) เปนการกําหนดคุณลักษณะที่ตองการ
ของผลผลิตในตัวผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546)
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่จัดทําโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาในป พ.ศ. 2548 ซึ่งกําหนด
มาตรฐานไวทั้งหมด 3 มาตรฐาน และ 11 ตัวบงชี้ (ดูภาคผนวก ก) มีการระบุมาตรฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูเรียนไววา “คนเกง คนดี และมีความสุข” และกําหนดมาตรฐานที่เปนแนวทางการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาและการสรางสังคมแหงการเรียนรูในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัวไปจนถึงระดับชุมชน
ในขณะที่
มาตรฐานการเรียนรูปรากฏอยูในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในเอกสาร
มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และสาระภูมิศาสตรในกลุม
สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ซึ่งใชเปนแนวทางในการ
4

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยเนื้อหาของมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตร
แกนกลางแบงออกเปน 2 ดาน คือ มาตรฐานที่เนนสาระความรูที่ผูเรียนพึงรูในแตละชวงชั้น และมาตรฐานที่
เนนความสามารถ ซึ่งสวนใหญเปนความสามารถในเชิงการสืบคน การใชเครื่องมือ การคิดวิเคราะห และการ
อธิบายความรูที่ไดมา ในระบบการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกามีการใชคําวา “มาตรฐานการเรียนรู” ใน
ลักษณะที่ใกลเคียงกับมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดของประเทศไทย โดยมาตรฐานการเรียนรูถูกจัดทําขึ้น
เฉพาะในมลรัฐที่ไมรับรองการใชมาตรฐานรวมของมลรัฐ (Common Core State Standards Initiative) ซึ่ง
มาตรฐานการเรียนรูของมลรัฐเหลานี้อาจมีเนื้อหาที่แตกตางกันบาง แตโดยรวมแลว มาตรฐานการเรียนรู
เปนการระบุสิ่งที่ผูเรียนควรรูและสามารถทําไดเมื่อเรียนจบในแตละรายวิชาและชวงชั้นป โดยมีองคประกอบ
รวม ไดแก กลุมสาระ เปาหมายระยะยาวของการเรียนรู ความกาวหนาทางการเรียนรูที่สรางอยูบนฐานของ
การเรียนรูในระดับชั้นกอนหนา และเนื้อหาสาระที่สําคัญ (ISBE, n.d.; “Learning Standards”, 2014; OSPI,
2017; NYSED, 2017) มาตรฐานการเรียนรูไดรับการวิพากษวิจารณจากภาคสังคมและนักวิชาการอยางมาก
ประการแรก การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูสงผลใหครูตองสอนเนื้อหาที่กําหนดโดยมาตรฐานเปนหลัก เพื่อ
ใหนักเรียนสามารถทําขอสอบตามตัวชี้วัดที่ถูกกําหนดในมาตรฐาน ดังนั้น ครูจึงถูกจํากัดทางความคิด
สรางสรรคในการจัดการเรียนการสอนเพราะตองมุงสอนเพื่อใหไดองคความรูและทักษะตามที่มาตรฐานการ
ศึกษากําหนด
ประการตอมาคือ การกําหนดตัวชี้วัดในเชิงทักษะและความรูขั้นตํ่าของผูเรียนทําใหตองจํากัดวิธีการ
ประเมินผูเรียนโดยใชการวัดผลคะแนนเทานั้น นอกจากจะทําใหเยาวชนตองใชเวลาในการเรียนในหองเรียน
และเตรียมการสอบมากกวาเวลาในการทํากิจกรรมอื่นๆ ที่จําเปนตอการพัฒนาตัวตนในฐานะบุคคลแลว หลาย
ฝายตั้งขอวิจารณวา การประเมินนักเรียนทุกคนดวยมาตรฐานเดียวกันเปนการไมคํานึงถึงความแตกตางของ
นักเรียนแตละคนในดานพัฒนาการทางรางกาย จิตใจ และความสนใจ การใชมาตรฐานการเรียนรูจึงเปนการ
กําหนดใหผูเรียนตองเรียนเนื้อหาและทักษะที่อาจไมตรงกับความถนัดและความสนใจของผูเรียน
ประการสุดทายคือ เนื้อหาและวิชาที่กําหนดในมาตรฐานการศึกษาถูกแบงออกเปนวิชาตางๆ ไดแก
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาศาสตร สังคมศึกษา เปนตน แตองคความรูในยุคปจจุบันมีลักษณะของการ
บูรณาการองคความรูขามศาสตร อีกทั้งยังมีองคความรูใหมที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเนื้อหาที่สอนในหองเรียน
แบบดั้งเดิมไมอาจครอบคลุมองคความรูที่เปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นใหมตลอดเวลาไดอยางครบถวน นอกจากนี้
ยังอาจทําใหผูเรียนขาดประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียนที่อาจเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาในหองเรียนไดอยางลึกซึ้งขึ้น Moore et al. (2003) กลาวถึงมาตรฐานการแกนกลางวาเปน ม าตรฐาน
ที่ถูกสั่งโดยรัฐ (State-Prescribed Standards) และมาตรฐานมักเนนการวัดการเรียนรูไปที่เนื้อหา แตไมได
สนใจกระบวนการเรียนรู Moore et al. ไดยกตัวอยางการเรียนรูของนักเรียนจากการไปทัศนศึกษา ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงกับองคความรูทางวิทยาศาสตรได แตการเรียนรูนอกหองเรียนเชนนี้ยากที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก
ครูตองทุมเทเวลาในการสอนใหครบตามเนื้อหาวิชาที่ถูกกําหนดไวกอน
ทั้งนี้ บทบาทดังกลาวของมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู ทั้งในเชิงของการวางแนวทาง
ในการจัดการศึกษาและในเชิงของการวางกรอบการวัดและประเมินผลทางการศึกษานั้น เนนไปที่การกําหนด
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รายละเอียดของการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยใหความสําคัญกับเนื้อหาสาระเปนหลัก
อีกทั้งยังเนนไปที่การพัฒนาศักยภาพของผูเรียนในสถานศึกษาที่อยูในระบบเทานั้น ซึ่งยังขาดความตอเนื่อง
ของกระบวนการเรียนรูที่ระบุไวในวิสัยทัศนของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ ที่ตองการให “คน
ไทยทุกคนไดรับการศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ” (น. ฉ) ดังนั้น คณะผูจัดทําจึงเสนอใหมีการจัด
ทํา “ทิศทางการเรียนรู” (Learning Compass) ที่คํานึงถึงปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูของมนุษยและการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งมีนัยยะที่กวางและตอบรับตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมากกวาการมุงเนนที่สาระ
องคความรูและความสามารถที่ผูเรียนพึงไดรับอยางแยกสวน นอกจากนั้น ทิศทางการเรียนรูควรตั้งเปาหมาย
รวมที่หนวยงานทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูให
เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองกับหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education)
ซึ่งเปนหนึ่งในแนวคิดการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแหงชาติ
หลักการและเหตุผลในการจัดทําทิศทางการเรียนรู
โลกในยุคปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีสภาพสังคมที่แตกตางไปจากสังคมในอดีต
ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดแก ความกาวหนาของเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตนที่ทําใหทั่วโลกเชื่อมโยง
กันในดานตางๆ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ และแนวคิดทางการเมือง กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นเปนพลวัต ผลที่ตามมาคือโลกในยุคปจจุบันมี
ลักษณะของโลกที่ไรพรมแดนมากขึ้น และเชื่อมโยงกันถึงงายมากขึ้น สภาพสังคมมีความเปนพหุวัฒนธรรมมาก
ขึ้น มีการอพยพของแรงงาน และการเปลี่ยนแปลงของอาชีพในยุคปจจุบันที่แตกตางจากอาชีพในยุครุนพอแม
เชนการเกิดกระแสธุรกิจรูปแบบสตารทอัพที่ใชเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน (tech-startup businesses)
เยาวชนที่จะอยูรอดและประสบความสําเร็จในยุคปจจุบัน จึงตองการทักษะ และคุณลักษณะทางพฤติกรรม ที่
แตกตางไปจากทักษะในรุนพอแม และตองกวางกวาทักษะและองคความรูทางดานการอานออกเขียนได การ
คิดคํานวณและวิทยาศาสตร
ซึ่งทักษะเหลานั้นควรเตรียมเยาวชนใหสามารถอยูรวมกับผูคนหลากหลาย
วัฒนธรรมไดอยางสันติ มีความเขาอกเขาใจและยอมรับในความแตกตางหลากหลาย รวมทั้งมีทักษะทางอาชีพ
ที่สอดคลองกับความตองการของตลาดในยุคปจจุบัน
หลายประเทศตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกดังกลาว และไดกําหนดทักษะที่จําเปนที่เด็กและ
เยาวชนควรตองมีสําหรับยุคปจจุบัน เพื่อที่จะสรางทรัพยากรมนุษยที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จะอยูในสังคม
ที่มีการเปลี่ยนแปลงได ในการเสนอแนวทางการพัฒนามาตรฐานการเรียนรูของชาติสําหรับประเทศไทยนั้น
จําเปนที่ตองกําหนดเปาหมายปลายทางวา เราตองการพัฒนาเยาวชนไปในทิศทางใด เพื่อที่เยาวชนเหลานั้นจะ
มีคุณลักษณะ (attributes) ที่จําเปนสําหรับโลกที่มีความเปนพหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทางเศรษฐกิจและสังคม และสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นได (coping skills) โดยการกําหนด
ทิศทางการเรียนรูสําหรับเยาวชนควรตองคํานึงถึงการพัฒนาการเรียนรูของมนุษยที่มุงเนนผลลัพธในเชิงของ
ตัวผูเรียน มากกวาการมุงเปาไปที่การกําหนดวิธีการจัดการศึกษาหรือเนื้อหาในหลักสูตร
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บทที่ 2
เงื่อนไขและปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
บทที่หนึ่งไดกลาวถึงความแตกตางของนิยามการศึกษาและการเรียนรู ซึ่งสรุปไดวาการศึกษามีความ
หมายครอบคลุมถึงการเรียนรูที่เกิดจากการถายทอดขอมูลและการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ซึ่ง
เปนการเนนไปที่ภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ในขณะที่การเรียนรูนั้นหมายถึงกระบวนการคิดและ
การเปลี่ยนแปลงทางความสามารถที่เกิดขึ้นไดทุกสถานที่ ทุกเวลาและตลอดชวงชีวิต ซึ่งเปนการเปลี่ยนจุดเนน
ไปที่ตัวของผูเรียน โดยคํานึงถึงเงื่อนไขที่เอื้อใหเกิดการเรียนรูและปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเรียนรูของมนุษย
ซึ่งสําคัญตอการกําหนดทิศทางการเรียนรูอยางมาก เนื่องจากเงื่อนไขและปจจัยเหลานี้สงผลตอวิธีการเรียนรู
การประมวลผลขอมูล และทัศนคติตอการเรียนรูของคนรุนใหม ในบทนี้จึงเปนการทบทวนองคความรูเกี่ยวกับ
พัฒนาการของมนุษยที่สงผลตอการเรียนรู และปจจัยตางๆ ทั้งทางชีวภาพและสิ่งแวดลอมที่สงผลตอ
พัฒนาการทางการเรียนรูของมนุษยที่เกิดขึ้นในระดับปจเจกและระดับมหภาค
การเรียนรูของมนุษย และปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
มนุษยมีการเรียนรูตั้งแตกอนที่จะลืมตาดูโลก โดยทารกเริ่มเรียนรูรสชาติ เสียง ภาษา การสัมผัส และ
การมองเห็นตั้งแตตอนอยูในครรภมารดา (Hepper, 1991; Huotilainen, n.d.; Mennella, Jagnow, &
Beauchamp, 2001; Partanen et al., 2013) ซึ่งปจจัยที่มีผลตอการเรียนรูและพัฒนาการของมนุษย
สามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลัก ไดแก 1) ปจจัยทางชีววิทยา (biological factors) และ 2) ปจจัยทาง
สภาวะแวดลอมทางสังคม โดยปจจัยทั้งสองมีรายละเอียดดังนี้
ปจจัยทางชีววิทยา หมายถึงอิทธิพลจากพันธุกรรม และระบบประสาทและสมองที่สงผลใหการเรียนรูของ
มนุษยแตละคนแตกตางกันออกไป หนึ่งในปจจัยทางชีววิทยาที่สําคัญที่ทําใหมนุษยแตละคนมีเอกลักษณเฉพาะ
ตนที่แตกตางกันคือ ปจจัยทางพันธุกรรม ในชวงปลายศตวรรษที่ 20 งานวิจัยดานพัฒนาการของมนุษยให
ความสําคัญกับการทํางานรวมกันระหวางปจจัยทางชีววิทยา และปจจัยแวดลอมทางสังคม ที่สงผลตอการเรียน
รูของมนุษย โดยมุงไปที่การศึกษาระดับอิทธิพลระหวางทางธรรมชาติหรือพันธุกรรม (nature) และการเลี้ยงดู
(nurture) สงผลตอพฤติกรรมและการเรียนรูของมนุษยมากนอยเพียงใด (Coll, 2004; Fitzgerald, 2009)
โดยมีงานวิจัยอยางตอเนื่องที่ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยทางชีววิทยาตอการเรียนรูของมนุษย เชน งาน
วิจัยที่ศึกษาพัฒนาการของแฝดทั้งในสหราชอาณาจักรและในรัฐมินนิโซตา พบผลการศึกษาที่สอดคลองกันวา
ความแตกตางทางพันธุกรรมสงผลตอผลการเรียนรูของฝาแฝดในระดับหนึ่ง
โดยมีความเชื่อมโยงกับความ
สามารถทางเชาวนปญญา (IQ) ความใสใจในการเรียน (engagement) และพฤติกรรมที่แสดงออกของเด็ก
(Johnson, McGue, & Iacono, 2006; “The genetic and environmental origins,” 2007) งานวิจัยดัง
กลาวชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยทางชีววิทยา ที่สงผลตอการเรียนรูของมนุษย
แมวางานวิจัยในปจจุบันจะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของปจจัยทางชีววิทยา แตงานวิจัยเหลานั้นก็ได
กลาวถึงความสําคัญของปจจัยแวดลอมทางสังคมที่ทํางานรวมกันกับปจจัยทางชีววิทยา และสงผลใหมนุษย
แตละคนมีความสามารถทางการเรียนรูที่แตกตางกัน แตในยุคแรกของการการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรูและ
พัฒนาการของมนุษย นักวิจัยทางจิตวิทยามักสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการของมนุษยอยางแยกสวน
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และมักมุงเนนศึกษาการเรียนรูที่เกิดเนื่องจากปจจัยทางชีววิทยาเปนหลัก เชนการศึกษาในระดับยีน ที่สงผลตอ
การเรียนรูของมนุษย ไปจนถึงการศึกษาในระดับพัฒนาการของสมอง ตอมาในระยะหลัง งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับการเรียนรูของมนุษยไดใหความสําคัญแกปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม และการเลี้ยงดูมากขึ้น งานวิจัยในยุค
ปจจุบันจึงไดกลาวถึงการทํางานรวมกันระหวางปจจัยทางชีววิทยา (nature) และสภาพแวดลอม และสังคมที่
มนุษยเติบโต (nurture) ที่ลวนมีบทบาทและทํางานสงเสริมกันในกระบวนการเรียนรูของมนุษยทุกคน
ปจจัยแวดลอมทางสังคม ป จจัยแวดลอมทางสังคมมีความสําคัญตอการเรียนรู เนื่องจากสงผลตอการทํางาน
ของปจจัยทางชีววิทยา เปนที่ทราบกันดีวาพันธุกรรมมีอิทธิพลโดยตรงตอพัฒนาการทางสมอง สติปญญา พื้น
ฐานทางอารมณ (temperament) และพฤติกรรมบางอยางของมนุษย งานวิจัยที่ผานมาพบวา การแสดงออก
ทางพันธุกรรมขึ้นอยูกับวายีนตัวไหนกําลังถูกกระตุนใหทํางานและทํางานในชวงเวลาใด หรือกลาวอีกนัยหนึ่ง
คือการแสดงออกทางพันธุกรรมขึ้นอยูกับการเปดหรือปดสวิตชของยีนเหลานั้น ปจจัยที่เปนตัวกระตุนและ
ควบคุมการทํางานของยีนประกอบไปดวยปจจัยแวดลอมที่ไมไดสืบทอด (non-inherited environmental
factors) และประสบการณซึ่งทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางการแสดงออก
ทางพันธุกรรมชั่วคราว ในขณะที่ประสบการณบางอยางอาจนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวและถาวร โดย
เฉพาะประสบการณที่เกิดขึ้นในชวงวิกฤติของพัฒนาการ (critical periods) เชน ในชวงกอนคลอดและหลังค
ลอดที่สมอง หัวใจ หรืออวัยวะที่สําคัญกําลังพัฒนา หากเด็กเผชิญกับความเครียดรายแรง เชน ถูกทอดทิ้งหรือ
กระทําชําเราตั้งแตเล็ก อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและสารเคมีในสมองทําใหเด็กมีอาการซึมเศรา
นอกจากประสบการณสวนตัวแลว ความเครียดของมารดาในชวงตั้งครรภยังสามารถสงผลตอการตอบสนองตอ
การคุกคามในลักษณะสูหรือหนีของเด็ก ดังนั้น การดูแลสุขภาพจิดและรางกายของมารดาในขณะตั้งครรภทั้ง
ทางดานนโยบายการจางงานหญิงตั้งครรภและระบบสนับสนุนของภาครัฐสําหรับพอแมมือใหม รวมถึงการดูแล
เด็กตั้งแตอยูในครรภและตลอดชวงวัยเด็กจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญยิ่ง (National Scientific Council on the
Developing Child, 2010)
นักวิจัยพบวาปจจัยทางดานสภาพการเลี้ยงดูสงผลตอพัฒนาการทางดานชีววิทยาของมนุษยและการ
เรียนรู เปนที่ทราบกันดีวาอวัยวะที่สําคัญตอการเรียนรูของมนุษยคือสมอง ซึ่งสมองของทารกเริ่มพัฒนาตั้งแต
อยูในครรภมารดาและพัฒนาตอเนื่องไปจนเกือบชั่วชีวิต อยางไรก็ตาม พัฒนาการของสมองแตกตางกันใน
แตละชวงอายุ ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหมนุษยมีพัฒนาการทางดานการเรียนรูที่แตกตางกันในแตละชวงวัย เชน ใน
ชวงแรกเกิด ทารกมีพัฒนาการทางสมองในสวนสั่งการ (motor) และสมองสวนรับรู (Sensory) เปนหลัก จึง
ทําใหทารกแรกเกิดสามารถรับรูความรูสึก เชน ความเจ็บปวดและตอบสนองโดยการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดได
นอกจากสมองสวนสั่งการ และสวนรับรูจะพัฒนาในวัยแรกเกิดแลว สมองที่ทําหนาที่ควบคุมการไดยินและการ
มองเห็นก็พัฒนาไปพรอมกันดวยและพัฒนาอยางตอเนื่องจนถึงวัยถัดมา ซึ่งคือชวงวัยเตาะแตะหรือชวงอายุ
1-3 ขวบ (Toddler) เปนชวงวัยที่เด็กมีพัฒนาการของสวนที่ควบคุมการไดยินจนสามารถแยกเสียงที่แตกตาง
ออกจากกันได ซึ่งทําใหเด็กมีความพรอมในการเรียนรูภาษา ในชวงวัยนี้หากพอแมมีการอานนิทานหรือสงเสริม
กิจกรรมที่ทําใหเด็กไดฟงจะทําใหเด็กมีพัฒนาการทางการเรียนรูดานการฟงและมีความพรอมในการเรียนรู
ภาษา
โดยเฉพาะสมองของทารกวัยแรกเกิดไปจนถึงสามขวบมีอัตราการเชื่อมประสานของเซลลประสาท
(synapse) ในอัตราที่สูง ซึ่งการเชื่อมโยงของเซลลประสาทนี้มีความสําคัญตอการเรียนรู หากเด็กไดรับ
ประสบการณนั้นซํ้าๆ เชน การอานนิทานใหเด็กฟงทุกวันจะทําใหเกิดการเชื่อมโยงของเซลลประสาทอยางแข็ง
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แรง
ในทางกลับกัน หากเด็กชวงวัยนี้ไมไดรับการสงเสริมการฟงจะสงผลใหเด็กมีการเรียนรูภาษาที่ชา
เนื่องจากเมื่อเด็กไมไดรับการกระตุนดวยประสบการณ การเชื่อมโยงของเซลลประสาทจะสลายไป (Bruer,
1999)
ในเด็กชวงวัยประถมศึกษาตอนตน สมองยังคงมีการเชื่อมโยงของเซลลของระบบประสาท (neuron)
เรื่อยๆ ซึ่งมีผลตอการสงสัญญาณประสาทและขอมูล สงผลตอความสามารถในการจดจําของเด็ก การสราง
ความเชื่อมโยงระหวางสิ่งที่เรียนรูใหมและสิ่งที่เคยเรียนรูแลว เด็กในวัยประถมศึกษาตอนตนจึงสามารถที่จะ
เรียนรูโดยการจดจําไดดี การใหเด็กเรียนรูดวยการทําซํ้าๆ หรือฝกซํ้าๆ (rote learning) จึงเปนวิธีหนึ่งที่มักได
ผลดีในวัยนี้ นอกจากนี้เด็กในวัยนี้ยังมีความสามารถในการเรียนรูเกี่ยวกับอยูรวมกันในสังคม และการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอื่น ซึ่งการสงเสริมใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับความสัมพันธในสังคม จะทําใหเด็กสามารถมีพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในสังคม
สวนในเด็กชวงประถมศึกษาตอนปลาย นอกจากสมองจะมีการเชื่อมโยงของเซลล
ประสาทเพิ่มมากขึ้นแลว สมองยังมีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมี สงผลใหเด็กวัยนี้มีพัฒนาการทางการเรียนรู
ดานอารมณที่สูงขึ้น และมีความสามารถในการจดจําทั้งแบบระยะสั้น และระยะยาว (short term & long
term memories) การสงเสริมการเรียนรูที่เนนทักษะการคิดและวิเคราะห จึงเหมาะสมกับเด็กในวัยนี้
มากกวาการเรียนแบบทองจําเพียงอยางเดียว นอกจากนี้สมองในเด็กวัยนี้จนถึงมัธยมศึกษาตอนตนจะพัฒนา
มากขึ้น เด็กวัยนี้จึงมีความสามารถในการเรียนรูที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ cognitive function เชน การใชเหตุผล
ความสามารถในการจดจํา ความสนใจ และนําไปสูการเรียนรูทั้งทางดานการศึกษา และการเรียนรูujพฤติกรรม
ที่เหมาะสมในการอยูในสังคม (Bruer, 1999)
ในชวงวัยรุนสมองยังคงมีการเชื่อมโยงระหวางเซลลของระบบประสาท หรือ นิวรอน (neuron) อยาง
ตอเนื่อง และมีความสําคัญในชวงวัยรุน โดยพบวา สภาพแวดลอม และประสบการณที่มนุษยไดรับในชวงวัยรุน
มีผลตอการเชื่อมประสานระหวางเซลลประสาท (Synapses) ซึ่งการเชื่อมประสานระหวางเซลลประสาทจะสง
ผลตอพัฒนาการทางดานอารมณ การรับรู ความคิดสรางสรรค และพฤติกรรมของมนุษย (Griffin, 2017) ใน
ชวงนี้พบวาวัยรุนจะใหความสําคัญกับการเปนสวนหนึ่งของสังคม และใหความสําคัญวาผูอื่นจะมองตัวเขาวา
อยางไร กลุมเพื่อนจึงมีความสําคัญมาก การไดรับกําลังใจ และคําชมเชยจากเพื่อนฝูงจึงมีความสําคัญตอ
พัฒนาการทางสมองในชวงวัยนี้ และในทางตรงกันขาม หากวัยรุนไดรับการปฏิเสธ หรือถูกกลั่นแกลง
ประสบการณทางลบนี้ ก็จะสงผลตอการเชื่อมโยงของเซลลระบบประสาทในสมองสวน prefrontal cortext
สวน anterior cingulate cortext และสวน insula ซึ่งพบวาการไดรับการสงเสริมทางดานอารมณและจิตใจ
จากครอบครัว หรือจากเพื่อนสนิท จะบรรเทาประสบการณดานลบนี้ได (Grifﬁn, 2017)
โดยสรุปแลว ในสวนนี้ชี้ใหเห็นความสัมพันธของพัฒนาการของสมอง และพัฒนาการของการเรียนรูที่
เหมาะสมในเยาวชนแตละชวงวัย การเขาใจพัฒนาการแตละชวงวัย จะนํามาสูขอเสนอเชิงนโยบายในการ
จัดการเรียนรูที่เหมาะสมแกเยาวชน เชน ในวัยเด็กกอนวัยเรียนที่สมองมีการเชื่อมโยงของเซลลประสาทใน
อัตราสูง เด็กควรไดรับความสัมพันธที่ดีจากผูเลี้ยงดู ไดรับประสบการณเชิงบวก และการใหโอกาสในการใหเด็ก
ไดฝกประสบการณนั้นๆซํ้าๆ เชนการอานนิทานใหฟงทุกวัน เพื่อใหเด็กไดรับฟงเสียง และจดจําเพื่อสรางความ
จํา สวนในวัยรุนที่การเชื่อมโยงของเซลลประสาทจะสงผลตอจิตใจและอารมณ และความรูสึกของการไดรับการ
ยอมรับ การจัดสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหเยาวชนในวัยนี้มีกลุมเพื่อนสนับสนุน เชนมีชมรมตางๆใหเลือกตาม
ความสนใจ และความสามารถ โดยมีครูและผูปกครองคอยสอดสองดูแลในเรื่องความสัมพันธของเด็ก และ
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เพื่อน รวมทั้งชวยสงเสริม ใหกําลังใจในความสามารถของเด็ก จะชวยใหเยาวชนในชวงวัยนี้มีพัฒนาการทาง
ดานสังคมที่ดี เปนตน
จากที่ไดกลาวในขางตนเกี่ยวกับปจจัยทางสภาพแวดลอมและการเลี้ยงดูที่สงผลตอพัฒนาการทาง
สมองนั้น งานวิจัยหลายชิ้นชี้ใหเห็นวา เด็กที่เกิดในครอบครัวที่มีเศรษฐสถานะตํ่าจะมีความสามารถในการ
จดจําคําศัพทไดนอยกวาเด็กที่เติบโตในครอบครัวที่เศรษฐสถานะสูง (เชน Hoff, 2003) ทั้งนี้สาเหตุสวนใหญ
เกิดจากเด็กที่เกิดในครอบครัวที่ยากจนมักถูกเลี้ยงดูและเติบโตมาในสภาพแวดลอมหรือชุมชนที่มีปญหาความ
รุนแรงและปญหาอาชญากรรม (Sinclair, Pettit, Harrist, Dodge, & Bates, 1994; Emery &
Laumann-Billings, 1998) ดังนั้น สภาพแวดลอมที่เด็กเติบโตจึงไมเอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาการของเด็ก
ระดับของการเรียนรูของมนุษย การเรียนรูของมนุษย สามารถแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก 1) การเรียนรูใน
ระดับปจเจก (individual learning) ซึ่งหมายถึงพัฒนาการทางการเรียนรูของมนุษยแตละคน และ 2) การ
เรียนรูในระดับกลุม (collective learning) ซึ่งหมายถึงการเรียนรูที่เกิดขึ้นในระดับกลุมคน และสงผลให
สมาชิกในกลุมมีการเรียนรูและพัฒนานาการที่คลายกัน เชนการเรียนรูของคนในแตละยุคสมัย (generation)
ไมวาจะเปนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในระดับปจเจก หรือในระดับกลุม ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูทั้งสองระดับนั้น
เกิดจากการทํางานรวมกันของปจจัยทางชีววิทยา (nature) และปจจัยแวดลอมทางสังคม (nurture) ซึ่งปจจัย
ทั้งสองลวนมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรู และทํางานรวมกัน ในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนรูของ
มนุษยนั้น นักจิตวิทยาพัฒนาการ Urie Bronfenbrenner (1979) ไดนําเสนอโมเดล “ระบบนิเวศของ
พัฒนาการมนุษย” (Ecology of Human Development) ซึ่งกลาวถึงพัฒนาการของมนุษยวาเปน “ผลผลิต
ของการปฏิสัมพันธระหวางตัวมนุษยและสิ่งแวดลอม” (p. 16) โดยความหมายของสิ่งแวดลอมตามนิยามของ
Bronfenbrenner (1979) นั้นหมายรวมถึง เศรษฐสถานะ ขนาดของครอบครัว พอแมเลี้ยงเดี่ยวหรือเลี้ยงดวย
กัน หรือพื้นเพดานเชื้อชาติของบุคคลนั้น และยังหมายรวมถึงผูอื่นที่อยูรายลอมและปฏิสัมพันธกับบุคคลนั้น
ตลอดจนสภาพแวดลอมทางดานสื่อและบริการที่มีในสังคม รวมไปถึงทัศนคติและคุณคาของคนในสังคมระดับ
มหภาค (ตามรูปที่ 1)
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รูปที่ 1. โมเดลระบบนิเวศของพัฒนาการมนุษยของ Bronfenbrenner
(ปรับจาก https://goo.gl/8r7HQK)
ตอมา Bronfenbrenner and Morris (2006) ไดเพิ่มเติมแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง
และความตอเนื่องของคุณลักษณะทางจิตชีววิทยาของมนุษยเขาไปในโมเดลแรกจนกลายเปน
“โมเดลชีว
นิเวศวิทยาของพัฒนาการมนุษย” (Bioecological Model of Human Development) ซึ่งเกิดจากการ
ปฏิสัมพันธอยางมีพลวัตระหวางองคประกอบ 4 อยาง ไดแก กระบวนการปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและสิ่ง
แวดลอม ลักษณะของบุคคลที่กําลังพัฒนา บริบทแวดลอมทั้งระยะใกลและไกลจากบุคคลนั้น และเวลาที่
กระบวนการปฏิสัมพันธเกิดขึ้น นอกจากองคประกอบทั้งสี่ประการนี้จะสะทอนใหเห็นถึงปจจัยที่สงผลตอการ
เรียนรูและพัฒนาการในระดับปจเจก ปจจัยดานบริบทแวดลอมในระดับมหภาค เชน คานิยม ความคาดหวัง
และเหตุการณสําคัญในสังคมทั้งที่เกิดขึ้นภายในชวงอายุใดชวงอายุหนึ่งและขามรุน (generation) และระบบ
เวลายังถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการเรียนรูของกลุมคน ซึ่งสงผลใหพฤติกรรมและทัศนคติของคนที่อยูใน
รุนเดียวกันมีลักษณะที่คลายคลึงกันและคนที่อยูตางรุนอยางรุนเบบี้บูมเมอร (Baby Boomer) มีการแสดงออก
ทางความคิดและพฤติกรรมที่แตกตางจากคนรุนสหัสวรรษ (Millennials)
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูในมนุษยแตละยุคสมัย (Generation)
พัฒนาการของมนุษยเปนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องของคุณลักษณะทางจิตชีววิทยาที่ไม
ไดเกิดขึ้นเพียงในปจเจกบุคคล แตยังเกิดขึ้นในระดับกลุมซึ่งมักถูกจําแนกออกเปนรุน (generation) ตางๆ ซึ่ง
การจําแนกรุนสามารถทําได 2 วิธี วิธีที่หนึ่งคือการจําแนกตามปเกิด ซึ่งการที่เกิดและใชชีวิตในชวงเวลาใกล
เคียงกันทําใหไดรับประสบการณทางประวัติศาสตรโดยตรงมากกวากลุมคนที่เกิดในชวงอื่น (Abrams & von
Frank, 2014; Edmund & Turner, 2002) จึงสงผลใหมีลักษณะเฉพาะกลุมในเชิงความคิด คุณคาที่ยึดถือ
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และพฤติกรรมที่แสดงออก แตวิธีการจําแนกตามชวงปยังมีชองโหวอยูบาง เชน วิธีนี้ไมสามารถอธิบายการที่คน
บางรุนยึดติดกับเหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นกอนตนเองเกิด หรือการที่แนวความคิดหรือเหตุการณปจจุบันอาจ
ดึงดูดสมาชิกในรุนกอนทําใหคนรุนกอนรับแนวคิดนั้นมาใช ดังนั้น ชองโหวนี้จึงนําไปสูวิธีที่สองคือ การจําแนก
โดยคํานึงถึง
“ทั้งรุนของกลุมคนที่มีคุณลักษณะหรือประสบการณที่คลายคลึงกันและอยูภายในชวงเวลา
เดียวกัน (cohort) และการวิเคราะหรุนวัย (generational analysis) เพื่อใหเขาใจความสําคัญของทรัพยากร
ทางสังคมและสถานการณทางประวัติศาสตร” (Edmund & Turner, 2002, p. 7) ซึ่งคนแตละรุนวัยจะสง
ผลกระทบตอสังคมมากนอยเพียงใดหรือในดานใดขึ้นอยูกับโอกาสและทรัพยากรที่พวกเขาสามารถหาไดใน
ขณะนั้นผนวกกับพัฒนาการของสังคมหรือวัฒนธรรมในเวลานั้นดวย การวิเคราะหรุนวัยจึงตอง “ติดตามคน
กลุมหนึ่งในหลากหลายประเด็นทั้งทางดานพฤติกรรมและคุณลักษณะรวม
โดยวิเคราะหจากลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ทัศนคติ เหตุการณทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมยอดนิยม และฉันทามติของนักวิจัย” (Pew
Research Center, 2015, p. 2)
ปจจัยที่สงผลตอความแตกตางทางทัศนคติของคนในแตละรุนประกอบไปดวย 3 อยาง ไดแก
(1) ผ ลกระทบของวงจรชีวิตหรืออายุ วงจรชีวิตหรืออายุสงผลตอความสนใจและการมีสวนรวมใน
กิจกรรมบางอยาง เชน คนสวนใหญหันมาสนใจการเมืองเมื่อมีอายุมากแลว ดังนั้น หากวิเคราะหตอนนี้จะเห็น
วา รุนเบบี้บูมเมอรจะใหความสนใจกับประเด็นการเมืองมากกวาคนรุนสหัสวรรษ แตหากมองยอนกลับไปใน
ชวงที่รุนเบบี้บูมเมอรยังเปนวัยรุนก็อาจจะเห็นวาพฤติกรรมไมไดแตกตางจากคนรุนสหัสวรรษในตอนนี้สัก
เทาไร
(2) ผลกระทบของชวงเวลา ชวงเวลาในที่นี้หมายถึงเหตุการณและสถานการณทางประวัติศาสตร เชน
สงคราม การกอการราย การเติบโตหรือการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ การคนพบเครื่องมือทางเทคโนโลยีใหมๆ
รวมไปถึงกระแสสังคม เชน การผลักดันใหการสมรสเพศเดียวกันไดรับการยอมรับทางกฎหมาย ซึ่งเหตุการณ
เหลานี้สงผลกระทบตอคนทุกวัย ไมจํากัดเพียงอายุใดอายุหนึ่ง
(3) ผ ลกระทบของกลุมคน (cohort effect) ถึงแมเหตุการณสําคัญจะสงผลตอคนทุกวัย แตคนบาง
กลุมหรือบางวัยอาจะไดรับผลกระทบมากกวา เนื่องจากเปนชวงวัยที่อัตลักษณและระบบคุณคาภายในตัวกําลัง
กอรูปกอราง โดยเฉพาะในชวงวัยรุนหรือวัยผูใหญตอนตน
ความเขาใจปจจัยที่ขับเคลื่อนใหเกิดความแตกตางระหวางรุนจะชวยใหเราเขาใจกระบวนการสราง
ทัศนคติของมนุษยไดอยางลึกซึ้งขึ้น (Pew Research Center, 2015) และชวยใหเกิดความเขาใจคนแตละรุน
มากขึ้น โดยเฉพาะในปจจุบันที่อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษยเพิมขึ้น ภายในป พ.ศ. 2563 เราอาจเห็นการทํางาน
ที่มีคน 5 รุนทํางานดวยกันมากขึ้น (Koulopoulos & Keldsen, 2016) ซึ่งเกิดความไมเขาใจหรือความขัดแยง
ระหวางรุน เนื่องจากแตละรุนมีคุณลักษณะและความตองการที่แตกตางกันตามขอมูลในตารางที่ 1 ซึ่งแบงคน
ออกเปน 4 รุน ตามชวงปเกิดซึ่งไมมีการระบุที่ตายตัวและเปนเอกฉันท แตมีความคาบเกี่ยวกันอยู ในบท
วิเคราะหนี้จะอางอิงชวงปเกิดของรุนตาม Abrams and von Frank (2014, p. 14-15) ดังนี้

12

ตารางที่ 1. สรุปลักษณะ ความตองการ และเหตการณสําคัญที่สงผลตอการลักษณะเฉพาะของแตละรุน
รุน (ชวงปเกิด)

คุณลักษณะ

ความตองการ

เหตุการณสําคัญ

รุนอนุรักษนิยม
(Traditionalists)
1922 - 1943

รักชาติ จงรักภักดี เคารพผูมีอํานาจ
เปนทางการ หลีกเลี่ยงความเสี่ยง
ใหความสําคัญกับรายละเอียด
ทํางานหนัก อนุรักษนิยมทางการ
เงินและทางสังคม

ความเคารพ
การผูกมัด
(commitment)
ความคงเสนคงวา
ความเปนสวนตัว

ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าครั้งใหญ
(Great Depression)
สงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามเกาหลี

รุนเบบี้บูมเมอร
(Baby Boomers)
1944 - 1964

มองโลกในแงดี มีอุดมคติ
มีการศึกษา มีชั้นเชิงทางการฑูต
ชอบแขงขัน จงรักภักดี
มีความคาดหวังสูง
ถือความเห็นของตนเปนใหญ

ความเปนสวนตัว
การยอมรับ
(validation)

สงครามเย็น สงครามเวียดนาม
กฎหมายสิทธิพลเมือง
Rock and roll
การสังหาร J.F.K. และ M.L.K
วิกฤติดานพลังงาน

รุนเจน X
(Generation X)
1965 - 1981

มีความกังขา หัวใส ชอบอิสระ
ตรงไปตรงมา
มีความเปนผูประกอบการ
ปรับเปลี่ยนวิธีตามความเหมาะสม
(pragmatic)

ความยืดหยุน
ความสมดุลระหวาง
ชีวิตและการทํางาน

คอมพิวเตอร
กระสวยอวกาศชาเลนเจอร
โรค AIDS
กําแพงเบอรลินลมสลาย
ภัยพิบัติเชอรโนบีล

รุนสหัสวรรษ
(Millennials)
หรือ
(Generation Y)
1982 - 2000

มีความรูในการใชเทคโนโลยี
ปรับเปลี่ยนวิธีตามความเหมาะสม
มีความเชื่อมั่น ทํางานรวมกับผูอื่น
มีความสนใจชุมชน เกงหลายอยาง
สามารถทํางานหลายชิ้นในเวลา
เดียวกันได

ไดรางวัลตอบแทนเร็ว
ความรูสึกปลอดภัย
การไดขอมูลปอนกลับ
ทันที (instant
feedback)

อินเทอรเน็ต
ความแตกตางหลากหลาย
9/11
การสังหารหมูในโรงเรียน

จะเห็นไดวา คนแตละรุนมีคุณลักษณะและความตองการที่แตกตางกัน ดังนั้น ในชวงที่ตองมีการ
ปฏิสัมพันธกันระหวางรุน ไมวาจะเปนในครอบครัวหรือในที่ทํางาน บอยครั้งจึงอาจเกิดขอขัดแยงทางความคิด
และพฤติกรรมที่แสดงออก เชน พอแมของคนรุนสหัสวรรษสวนใหญเปนคนในรุนเบบี้บูมเมอร ปญหาที่พบใน
คนสองรุนนี้คือปญหาดานการสื่อสาร เนื่องจากเบบี้บูมเมอรใหความสําคัญกับการคุยแบบเห็นหนากัน ในขณะ
ที่คนรุนสหัสวรรษคุนชินกับการสื่อสารผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซึ่งปราศจากทาทีหรือการเห็นตัวตนของกัน
และกัน ทําใหขอมูลที่แตละฝายไดรับอาจไมตรงกับความตั้งใจของผูสงสารและทําใหเกิดความเขาใจผิดกันได
นอกจากนั้น พอแมของคนรุนสหัสวรรษมักมีลักษณะของ “helicopter parents” ซึ่งหมายถึง พอแมที่
ปกปองลูกและใหความสนใจกับเรื่องของลูกจนเกินไป สงผลใหคนรุนสหัสวรรษพัฒนาความคิดที่วาตนเองมี
สิทธิอันชอบธรรมในการมีหรือทําสิ่งตางๆ (entitlement) และตองการการยอมรับในความสําเร็จ เมื่อเริ่มชีวิต
การทํางานจึงมีความคาดหวังในการไดรับการยอมรับแบบนั้นและตองการความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวและ
ชีวิตการทํางาน จึงอาจดูเหมือนไมทุมเทใหกับการทํางานเทากับคนรุนเบบี้บูมเมอร (Venter, 2017) ซึ่งอาจไม
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ตรงตามความคาดหวังของผูบังคับบัญชาที่อยูในรุนเบบี้บูมเมอร แตเมื่อเวลาผานไป เราสามารถสังเกตเห็น
แบบแผนคุณคาและพฤติกรรมทางสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจากคนรุนเกาคอยๆตายจากไป จึงเกิด “การทดแทน
รุน” (generational replacement) ซึ่งคานิยมของคนรุนใหมจึงเขามาแทนที่คานิยมของคนรุนเกาเหลานั้น
(Pew Research Center, 2015)
ถึงแมขอมูลเกี่ยวกับการทํางานของคนรุนใหมยังมีไมเพียงพอ แตการวิเคราะหสถานการณโลกและ
ปจจัยแวดลอมของคนรุนใหมอาจชวยทําใหเห็นแนวโนมทางพฤติกรรมและทัศนคติของคนกลุมนี้ไดชัดขึ้น ใน
ปจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและตลอดเวลา ซึ่งนําไปสูวิธีการใชชีวิต ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เปลี่ยน
ไปของคนรุนใหม สิ่งเหลานี้สงผลตอการเรียนรูและพัฒนาการของมนุษยทั้งทางตรงและทางออม ในสวนถัดไป
จะเปนการอธิบายสถานการณปจจุบันที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกและสงผลตอพัฒนาการและการเรียนรู
ของคนรุนใหม ไดแก โลกาภิวัตน ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ความสามารถในการเชื่อมตอสื่อสารไดในทุก
ขณะ และกระแสการเติบโตแบบกาวกระโดด
กระแสโลกาภิวัตนและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โลกาภิวัตนเปนคําที่เริ่มมีการใชตั้งแตชวงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 เพื่อกลาวถึงกระบวนการ
ปฏิสัมพันธและผสมผสานทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งคํานี้ถูกใชอยางแพร
หลายในศาสตรวิชาตางๆ ทําใหความหมายของคํานี้มีหลากหลายขึ้นอยูกับบริบทที่ถูกกลาวถึง หนึ่งในความ
หมายที่คนสวนใหญคุนเคยคือ กระบวนการทําใหเปนสากล (universalization) โดยเฉพาะในดานวัตถุและ
ประสบการณทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เชน การจางงานขามประเทศ (outsourcing) การออก
กฎหมายตอตานการกอการราย หรือการผุดขึ้นของรานอาหารจานดวนอยางแมคโดนัลดที่พบเห็นไดในหลาย
ประเทศ เปนตน แตในความเปนสากลนี้ คุณคาและวัฒนธรรมหลักที่มีอํานาจเหนือวัฒนธรรมอื่นคือวัฒนธรรม
ตะวันตก จึงนําไปสูความหมายที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นของโลกาภิวัตนโดยหมายถึง กระบวนการทําใหเปน
ตะวันตก (westernization) โดยเฉพาะอยางยิ่งการทําใหเปนอเมริกัน (Americanization) ผานสื่อตางๆ ทั้ง
ขาว รายการโทรทัศน และภาพยนตรที่เปนที่นิยมทั่วโลก (Scholte, 2002)
นอกจากการลดปญหาการวางงานในหลายประเทศและเพิ่มโอกาสในการเขาถึงสินคาและบริการที่
หลากหลายมากขึ้น
กระแสโลกาภิวัตนยังมาพรอมกับการรับคานิยมจากโลกตะวันตกและประเทศ
สหรัฐอเมริกาในดานการเลี้ยงดูลูก การเคารพในสิทธิและเสรีภาพทางการเมืองและทางเพศวิถี รวมถึงการหลง
ในวัตถุนิยมมากขึ้น ซึ่งคานิยมเหลานี้ถูกสะทอนออกมาทั้งในจํานวนคุณแมวัยใสที่เพิ่มสูงขึ้นและรูปแบบของ
ครอบครัวที่เปลี่ยนไป จากเดิมที่ครอบครัวที่มีพอแมเปนคูสมรสและเลี้ยงดูลูกดวยกันหรือครอบครัวที่เกี่ยวพัน
กันโดยสายเลือด กลายเปนครอบครัวที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น เชน ครอบครัวแมหรือพอเลี้ยงเดี่ยว
ครอบครัวเพศเดียวกัน (same-sex couple) และครอบครัวที่รับเลี้ยงลูกบุญธรรม เปนตน (DeFrain &
Olson, 1999) นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบและความสัมพันธในครอบครัว คนรุนใหมใน
Generation Me ทั้งวัยรุนและคนที่กําลังเขาสูวัยผูใหญยังมีแนวโนมที่จะมีพฤติกรรมวัตถุนิยม มีความเชื่อวา
ตนเองมีสิทธิอันชอบธรรมในการมีหรือทําสิ่งตางๆ (entitlement) และหลงตัวเอง (narcissistic) เนื่องจากได
รับอิทธิพลจากรายการเรียลลิตีโชว (reality TV show) ที่มักแสดงใหเห็นถึงโอกาสในการใชชีวิตที่โออาหรือ
แตกตางจากชีวิตทั่วไป (Opree & Kühne, 2016)
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การรับคานิยมของตะวันตกเขามายังอาจมีผลพวงดานลบที่คนทั่วไปคาดไมถึง เชน การนําความเชื่อ
ดานการเลี้ยงดูแบบตะวันตกโดยเฉพาะการสงเสริมปจเจกนิยมและเสรีภาพไปใชในการเลี้ยงดูลูกในบริบทของ
ประเทศไทยโดยไมคํานึงถึงคุณคาและความเชื่อทองถิ่นที่ใหความสําคัญกับความสัมพันธในครอบครัวและการ
เคารพผูใหญอาจทําใหเด็กเกิดความสับสนในเชิงคุณคาที่ควรยึดถือ
หรือแมแตการนิยามความผิดปกติทาง
จิตวิทยาแบบตะวันตกซึ่งไดรับอิทธิพลจากอุตสาหกรรมยาและแพทยแผนปจจุบันสงผลใหจํานวนเด็กที่ไดรับ
การวินิจฉัยวาเปนโรคสมาธิสั้นและโรคออทิสติกเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตองพึ่งการใชยารักษาอาการทาง
จิตเวชตั้งแตเยาววัย โดยละทิ้งวิธีการแกปญหาดวยภูมิปญญาทองถิ่นที่คํานึงถึงสถานการณชีวิตที่แทจริงของ
เด็กในประเทศเหลานั้น (Timimi, 2005) นอกจากนั้น ภาพของเด็กที่บริสุทธิ์ ไรเดียงสา และควรใชชีวิตอยู
อยางไรกังวลที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรษที่ 18 ในสมัยวิคตอเรียทําใหทัศนคติของผูใหญที่มีตอเด็กเปลี่ยนแปลง
อยางมาก โดยเริ่มจากชนชั้นกลางผิวขาวในประเทศสหรัฐอเมริกาและขยายออกสูประเทศอื่นๆ จากที่เด็กเคย
เปนสวนหนึ่งของการชวยงานครอบครัว เด็กในปจจุบันควรถูกแยกออกจากการทํางานของผูใหญ เพื่อใหไดใช
ชีวิตอยางมีอิสระในการเลนและเรียนกับเด็กในวัยเดียวกันและไดรับการปกปองคุมครองจากผูใหญ
(Fass,
2003; Sorin, 2005) ซึ่งภาพที่ถูกสรางขึ้นในโลกตะวันตกนี้อาจขัดแยงกับธรรมเนียมปฏิบัติในประเทศโลกที่
สามและสังคมเกษตรกรรมที่ยังอาศัยแรงงานเด็กเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมหาเลี้ยงชีพของครอบครัว
อีกหนึ่งตัวอยางที่เกิดจากการปะทะกันระหวางคานิยมตะวันตกและคานิยมไทยคือเรื่องการมีเพศ
สัมพันธกอนวัยอันควร ซึ่งนําไปสูปญหาการมีบุตรโดยไมตั้งใจในวัยรุนหญิงอายุ 15 - 19 ป1 ในเวทีเสวนาเรื่อง
“ไลฟสไตล ความทาทาย และการเรียนรู ของคนรุนใหม” ที่จัดขึ้นโดยคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรวมกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560
ประเด็นเกี่ยวกับปรากฏการณคุณแมวัยใสเปนหนึ่งในหัวขอที่ถูกหยิบยกขึ้นมา โดยหนึ่งในผูรวมเสวนา คุณจิต
ติมา ภาณุเตชะ ผูอํานวยการมูลนิธิสรางความเขาใจสุขภาพผูหญิง ไดกลาวถึงความจําเปนในการสงเสริมทักษะ
เรื่องเพศศึกษาและทักษะการขอความชวยเหลือวา
[ผูใหญ] ตองสรางทักษะเรื่องเพศใหเด็ก ทามกลางขอมูลขาวสารสื่อที่มีรอบตัว เด็กถูกกระตุนเรา เด็ก
จะรับมือแยกแยะอยางไร ขอแรกคือ เด็กตองมีทักษะที่จะขอความชวยเหลือ หาใครสักคนที่จะฟงได...
สาเหตุที่เด็กขาดทักษะการขอความชวยเหลือเรื่องเพศ เพราะมีการปดกั้นดวยทัศนคติของผูใหญ
ผูใหญจะพูดวา “อยาทํา” “อยาใหรูนะวามีแฟน” “อยาใหรูนะวาทอง” นี้เปนอุปสรรค ดังนั้น เราจะ
ตองสรางทักษะการขอความชวยเหลือและกระบวนการปรึกษาหารือใหเกิดขึ้น แลวเด็กจะไดออกแบบ
ตัวเองได
สื่อรายการโทรทัศน ละคร ภาพยนตร และขาวในปจจุบัน ไมวาจะเปนสื่อตางประเทศหรือในประเทศไทยมักมี
เรื่องเพศสัมพันธเขามาเกี่ยวของทําใหกลายเปนหนึ่งในแรงกระตุนใหเด็กอยากรูอยากลองมากขึ้น
ในขณะ
เดียวกัน สังคมไทยยังคงมีทัศนคติในแงลบตอการมีเพศสัมพันธและทองกอนแตง ดังนั้น ทั้งผูใหญในครอบครัว

ร อยละ 32 ของหญิงวัย 15 - 19 ปไมไดตั้งใจมีบุตรจากการคลอดครั้งสุดทาย (กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ, 2556,
น. 6) นอกจากนั้น สถิติสาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุข ยังพบวา มีวัยรุนหญิงอายุระหวาง 15-19 ป จํานวน 129,451
รายที่คลอดบุตรในป พ.ศ. 2555 (อางถึงใน กองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ, 2556)
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และระบบการศึกษาจึงจําเปนตองสงเสริมความรูความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับเพศศึกษาและทักษะการขอ
ความชวยเหลือเพื่อใหเด็กสามารถรูเทาทันและรับมือกับปญหาการมีบุตรโดยไมไดตั้งใจไดอยางมีสติ
การใชเทคโนโลยีของชาวดิจิทัลโดยกําเนิด (digital natives)
ความสามารถในการเขาถึงอินเทอรเน็ตสงผลใหสัดสวนการใชอินเทอรเน็ตและการเปนเจาของสมารท
โฟนของคนทั่วโลกทั้งในประเทศเศรษฐกิจกาวหนาและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น โดยในป
ค.ศ.2015 รอยละ 68 ของผูใหญในประเทศเศรษฐกิจกาวหนา2 และรอยละ 37 ของผูใหญในประเทศ
เศรษฐกิจเกิดใหม3 รายงานวาเปนเจาของสมารทโฟน (Poushter, 2016) ซึ่งการที่ผูใหญในครอบครัวมีสมารท
โฟนเปนการเพิ่มโอกาสที่เด็กจะไดมีประสบการณใชสมารทโฟนดวย ผลสํารวจระดับชาติอีกชิ้นหนึ่งในประเทศ
สหรัฐอเมริกา4 ยืนยันสมมติฐานนี้วา มีสัดสวนของเด็กอายุนอยกวา 2 ปจํานวนมากขึ้นที่เคยใชสมารทโฟน
แท็บเล็ต หรืออุปกรณในลักษณะเดียวกัน จากรอยละ 10 ในป ค.ศ.2011 เพิ่มเปนรอยละ 38 ในป ค.ศ. 2013
(Rideout & Saphir, 2013) ดังนั้น เด็กรุนใหมที่เกิดในยุคดิจิตัลจํานวนไมนอย โดยเฉพาะเด็กในครอบครัวราย
ไดปานกลางและสูง จะเกิดและโตมาพรอมกับการใชอุปกรณเหลานี้ พรอมกับมีวิธีการคิดและประมวลขอมูลที่
แตกตางไปจากคนรุนกอน
มารค เพรนสกี้เรียกเด็กรุนนี้วา ชาวดิจิทัลโดยกําเนิด (digital natives) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือ “พวก
เขามีความเคยชินกับการไดรับขอมูลอยางรวดเร็ว ชอบทํางานหลายชนิดในเวลาเดียวกัน (multi-tasking) ชอบ
ภาพกราฟกมากกวาตัวหนังสือ
ชอบการเขาถึงขอมูลผานการเชื่อมโยงในลักษณะของไฮเปอรเท็กซ
(hypertext) และทํางานไดดีที่สุดเมื่อเชื่อมตอในเครือขาย อีกทั้งพวกเขาพัฒนาไดเร็วเมื่อไดรับความสุขทันที
(instant gratification) และไดรางวัลตอบแทนบอยๆ” (Prensky, 2001a, p. 2) ในขณะที่คนรุนพอแมหรือ
ครูที่สอนเด็กเหลานี้เปนเพียง "ผูอพยพสูโลกดิจิตัล” (digital immigrants) ที่พูดคนละภาษาและมีความคาด
หวังตอพฤติกรรมของเด็กที่แตกตางออกไปทําใหการอบรมเลี้ยงดูเด็กรุนนี้เปนสิ่งที่ทาทายมาก ดังนั้น ผูใหญจึง
ตองทําความเขาใจการทํางานของสมองที่เปลี่ยนไปของเด็กเหลานี้ ชาวดิจิทัลโดยกําเนิดไมไดมีวิธีคิดแบบเปน
เสนตรงอยางมีลําดับขั้นอีกตอไป พวกเขามีสมาธิสั้นกับวิธีการสอนหรือการนําเสนอแบบดั้งเดิม เนื่องจากพวก
เขาสามารถเรียนรูอยางมีกลยุทธมากขึ้น เชน ใหความสนใจเปนชวงสั้นๆ หลายๆ ชวงพอใหพวกเขาเขาใจ
แนวคิดโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องนั้น ถาหากตองการขอมูลเพิ่มเติมจึงคอยเขาไปคนควาเพิ่มในโลกออนไลน พวก
เขาตองการประสบการณที่สามารถโตตอบ (interactivity) กับพวกเขาไดทันทีและมีแรงจูงใจในการทํา เชน
การเลนเกม ดังนั้น การเรียนการสอนในยุคนี้อาจตองปรับเปลี่ยนเปนการเรียนแบบเกม (game-based
learning) ที่ใหทั้งเนื้อหาและความบันเทิงมากขึ้น (Prensky, 2001b) แตสื่อที่มีรูปแบบที่สามารถโตตอบได
อาจมีทั้งผลดีและผลเสียตอการเรียนรู ถึงแมงานวิจัยจะแสดงใหเห็นวา แอพพลิเคชั่นสําหรับสงเสริมการอาน
และหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะชวยเพิ่มทักษะในการรูหนังสือ เชน การอานออกเสียงและการจดจําคําศัพท แต
ฟงชั่นเสริมตางๆอาจกอกวนความสนใจของเด็กจากเรื่องและการทําความเขาใจเรื่องที่อาน
(Radesky,
Schumacher & Zuckerman, 2015)
จ ากคามัธยฐานของ 11 ประเทศเศรษฐกิจกาวหนา
จากคามัธยฐานของ 21 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
4
ก ลุมตัวอยางมีจํานวน 1,463 คน ผานการเลือกกลุมตัวอยางโดยใชความนาจะเปน โดยสุมจากที่อยูและเบอรโทรศัพท พอแม
ที่เขารวมจึงรวมถึงกลุมแอฟริกันอเมริกันและกลุมลาตินอเมริกัน ทั้งที่เปนกลุมที่รายไดตํ่า รายไดปานกลาง และรายไดสูง
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ถึงแมโดยรวม คนรุนใหมนาจะมีลักษณะของชาวดิจิทัลโดยกําเนิดมากกวาคนรุนกอน เนื่องจาก
สามารถเขาถึงอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและอินเทอรเน็ตไดงายกวา แต Helsper and Eynon (2010) แยงวา
การใชอายุหรือปเกิดในการแบงประเภทระหวางชาวดิจิทัลโดยกําเนิดและผูอพยพสูโลกดิจิตัลไมชวยใหเกิด
ความเขาใจและการปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนรูของเด็กรุนใหมไดอยางแทจริง เพราะปญหา
เรื่องอายุไมสามารถแกไขได ในทางกลับกัน หากการแบงความเปนชาวดิจิทัลโดยกําเนิดและผูอพยพสูโลกดิจิตัลขึ้นอยูกับจํานวนโอกาสในการสัมผัส ประสบการณ หรือความเชี่ยวชาญในการใชเทคโนโลยีใหม การรวมมือ
กันในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ระหวางเด็กและผูใหญและการปรับวิธีการเรียนการสอนอาจมีความเปนไปไดสูงกวา
นอกจากนั้น งานวิจัยของ Helsper and Eynon ยังชี้ใหเห็นวา ความสามารถและประสบการณในการใช
เทคโนโลยีลดลงอยางมากในคนอายุ 44 - 64 ป ดังนั้น รุนพอแมของเด็กรุนใหมหรือครูรุนใหมยังเปนกลุมคนที่
อาจถือเปนชาวดิจิทัลโดยกําเนิดและสามารถเชื่อมโยงกับลูกหรือนักเรียนของตนได นอกจากนั้น การที่เด็กรุน
ใหมเลือกที่จะใชอินเทอรเน็ตในการคนหาขอมูลเปนแหลงแรกไมไดหมายความวา
พวกเขามีทักษะในการ
ประเมินหรือวิพากษขอมูลที่หามาได อีกทั้งความสามารถในการทํางานหลายอยางไดในเวลาเดียวกันอาจไมใช
ทักษะที่ดีเสมอไป มันอาจสงผลตอการเรียนรูเนื่องจากขอมูลที่ตองประมวลในเวลาเดียวกันมีเยอะเกินไป ดังนั้น
พอแมและครูมีหนาที่ในการสงเสริมทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหเด็กสามารถใชเทคโนโลยี
อยางมีประสิทธิผลและเกิดประโยชนสูงสุดตอการเรียนรู
ความสุขทันทีในโลกแหงการเชื่อมตออยางยิ่งยวด (hyperconnected world)
หนึ่งในประเด็นที่คุณปยชาติ ทองอวม ซึ่งเปนผูกํากับและเขียนบทจาก GDH 559 และคุณนิติ ชัยชิ
ตาทร ซึ่งเปนผูทํางานเบื้องหนาและเบื้องหลังรายการ “เทย เที่ยว ไทย” ยกขึ้นมากลาวในงานเสวนาเรื่อง
“ไลฟสไตล ความทาทาย และการเรียนรู ของคนรุนใหม” คือ ประเด็นเรื่องการที่เด็กรุนใหมมีระดับความ
อดทนลดลง
ปยชาติ: [สิ่งที่ผม] มีความเปนหวงเลย คือ ทักษะความอดทน และการรอคอย...เด็กเติบโตมากับ
คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ทุกอยางเร็ว ตอบสนองเร็ว เด็กจึงติดความเร็ว รอคอยไมเปน...แตกตาง
จากรุนเราซึ่งยังดูทีวีตามเวลา เราจะเก็บงานทุกอยางเสร็จเพื่อรอดูรายการที่เราชอบ แตเด็กจะไดทุก
อยาง คลิกแลวไดดูเลย เด็กชินวารอไมได เปนยุค 5G 6G แลว...
ผูดําเนินรายการ: เมื่อพูดถึงประเด็นวาเด็กรุนใหมมีความอดทนนอยลง คิดวามันเริ่มลุกลามไปสูเจน
อื่นเชนกัน...ประเด็นคือ เมื่อทุกคนรูหมดวาตองฝกเด็กในเรื่องนี้ ขอขอแนะนําวาจะเริ่มตนอยางไรบาง
นิติ: มันทํายากเพราะวาสภาพแวดลอมรอบตัวเด็กทําใหไมตองรอ...[แต] บางเรื่องหากเด็กมีความตั้งใจ
สนใจมากๆ เขาจะรอได เชน รอพบดาราที่เขาชื่นชอบ ดังนั้น เราอาจจะไมรูวาเด็กมีความชอบความ
ตั้งใจ (passion) กับอะไรบาง และยังมีหลายอยางใหเลือกดวย
ความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารและบริการไดทันที เชน การดูรายการโทรทัศนใน YouTube การ
เรียกรถรับ-สงผานแอปพลิเคชัน หรือการสั่งซื้อของและไดรับของภายในวันเดียว (same-day delivery) ลวน
ทําใหการรอคอยเปนสิ่งที่ไมจําเปนอีกตอไป ซึ่งสงผลใหคนรุนใหมติดกับการไดรับความสุขทันทีและสูญเสีย
ความอดทน แมกระทั่งกับการรอขอมูลโหลดเพียงไมกี่วินาที
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ความเคยชินกับการไดรับความสุขทันทีอาจสงผลทางลบตอการควบคุมตนเอง (self-control) ใน
ระยะยาว กรอบทฤษฎีระบบรอนและระบบเย็น (hot-system/cool-system framework) ของ Metcalfe
and Mischel (1999) อธิบายไววา ในเวลาที่มนุษยตั้งใจทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อใหบรรลุเปาหมาย ระบบรอนและ
ระบบเย็นจะทํางานเชื่อมโยงและโตตอบกันอยูและแตละระบบจะสั่งการสมองคนละสวน
โดยระบบรอน
เปนการตอบสนองอยางรวดเร็วตอสิ่งเราและทํางานชัดเจนขึ้นเมื่อตกอยูในสภาวะตึงเครียด ในขณะที่ระบบเย็น
ตองผานกระบวนการคิด จึงมีความซับซอน ตอบสนองและพัฒนาชากวาระบบรอน คนที่มีความมุงมั่นในการ
บรรลุเปาหมายจะใชจิตตานุภาพ (willpower) เปนตัวยับยั้งการตอบสนองดวยอารมณหรือสิ่งเราที่เปนไปโดย
อัตโนมัติ โดยตองอาศัยกลยุทธในการควบคุมตนเองใหรอคอยความสุข (delayed gratification) ที่เปนเปา
หมายสูงสุดได แตหากคนรุนใหมเคยชินกับการไดรับความสุขทันที ระบบรอนอาจมีอํานาจเหนือกวาระบบเย็น
ที่ไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร ดังนั้น เมื่อเผชิญกับสิ่งเรา ระบบรอนจึงมักนําไปสูการตอบสนองแบบอัตโนมัติที่
ไมไดผานการไตรตรองทันที
ความสามารถในการเชื่อมตอกับผูคนและขอมูลสารสนเทศอยูตลอดเวลากลายเปนประเด็นถกเถียงใน
หมูผูเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ เกี่ยวกับผลดีและผลเสียที่การเชื่อมตอนี้มีตอคน
รุนใหม ผลการสํารวจความคิดเห็นของนักวิจารณและผูเกี่ยวของทางเทคโนโลยีของ Pew Research Center
แสดงใหเห็นวา มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามกวาครึ่งที่เห็นขอดีของการเชื่อมตอสื่อสารอยางรวดเร็วและตลอด
เวลา เนื่องจากคนรุนใหมสามารถเขาถึงขอมูลและเกิดการเรียนรูไดตลอดเวลาผานการใชอินเตอรเน็ต ในขณะที่
รอยละ 42 ของผูตอบแบบสอบถามมองวา คนรุนใหมใชการเชื่อมตอเหลานี้เพียงเพื่อความบันเทิง ซึ่งทําให
พวกเขาขาดทักษะทางสังคมแบบตัวตอตัวและความสามารถในการคิดอยางลึกซึ้ง ถึงแมมุมมองเกี่ยวกับผลดี
และผลเสียของการเชื่อมตออยางตอเนื่องจะแตกตางกัน แตผูตอบแบบสอบถามมีมุมมองที่คลายกันวา ทักษะ
ชีวิตที่คนรุนใหมควรมีมากที่สุดคือ “การแกปญหาผานการทํางานรวมกัน (crowd-sourcing solutions)
ความสามารถในการคนขอมูลออนไลนอยางมีประสิทธิผล ความสามารถในการแยกแยะคุณภาพและความนา
เชื่อถือของขอมูล (digital literacy) ความสามารถในการสังเคราะหขอมูล การมองการณไกลอยางมีกลยุทธ
การมีสมาธิจดจอ และสุดทายคือการแยกแยะระหวางขอมูลหลักและขอมูลที่ไมเกี่ยวของ” (Anderson &
Rainie, 2012, p. 3) อีกทั้ง ผูเชี่ยวชาญหลายทานยังเห็นพองกันวา การบมเพาะทักษะเหลานี้ โดยเฉพาะความ
สามารถในการวิเคราะหและการคิดเชิงวิพากษ จําเปนตองกลายเปนสวนหนึ่งของระบบการศึกษาเพื่อใหเด็ก
และเยาวชนสามารถใชประโยชนจากเครือขายขอมูลที่มีอยูอยางลนหลามไดอยางเต็มศักยภาพ
กระแสการเจริญเติบโตแบบกาวกระโดด (rapid growth)
เด็กและเยาวชนในปจจุบันเติบโตขึ้นในบริบทของระบบเศรษฐกิจดิจิตัลที่มีความเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก
ความเปลี่ยนแปลงและผันผวนเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่นวัตกรรมทางการผลิต การบริการ และใชงานก็
เปลี่ยนผานและพัฒนาตอยอดขึ้นอยางรวดเร็วเชนกัน ในสภาวการณดังกลาว สังคมไทยไดหันมาใหความสนใจ
กับการเปนผูประกอบการ ทั้งในลักษณะของผูประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ผูประกอบ
การวิสาหกิจตั้งใหม (Start up) และผูประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ซึ่งสอดรับกับ
สถานการณความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งในมิติของความรวดเร็วในการปรับตัว มิติของศักยภาพในการเจริญ
เติบโตแบบกาวกระโดด (rapid growth) และมิติของความสรางสรรคในการผลิตสินคาและบริการสูตลาด
ความเคลื่อนไหวดังกลาวนํามาสูการกอตั้งสมาคม Thailand Tech Startup Association เพื่อสนับสนุนการ
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สรางธุรกิจสตารทอัพ รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐในรูปแบบของโครงการ SMEs Spring UP เพื่อสงเสริม
ใหเกิดผูประกอบการรุนใหม และการผลักดันใหระบบการชําระเงินเปนไปไดอยางรวดเร็วขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกตอการประกอบการ เปนตน นอกจากนี้ การสราง ‘สังคมผูประกอบการ’ ก็เปนหนึ่งในยุทธศาสตรเชิง
รุกของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
โดยมุงหวังใหฐานการผลิตและบริการของเศรษฐกิจไทยยก
ระดับขึ้นและสามารถแขงขันในตลาดโลกไดมากยิ่งขึ้น (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2560)
ในมิติของการเรียนรู ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวนํามาซึ่งชุดความคิดที่สนับสนุนการประกอบอาชีพบน
ฐานของความคิดสรางสรรคและความเปนอิสระ เด็กและเยาวชนในปจจุบันกําลังเรียนรูคานิยมชุดใหมที่ให
ความสําคัญกับการสรางสิ่งที่ใหมและแตกตาง การเพิ่มมูลคาดวยความคิดสรางสรรค การเรียนรูจากขอผิด
พลาดและเรงแกไข การทํากําไรและเติบโตอยางรวดเร็ว และการเปนตัวของตัวเองและพึ่งพาตนเอง ในขณะ
เดียวกัน กระแสดังกลาวก็อาจกลายเปนดาบสองคมที่ทําใหเด็กและเยาวชนหลายคนตกหลุมพรางของการขาด
พื้นฐานความรูและความเขาใจที่ลึกซึ้งกอนลงมือปฏิบัติ และขาดความมุงมั่นในการสานตอสิ่งที่ตนริเริ่มในระยะ
ยาว คานิยมตอการประกอบอาชีพที่เปลี่ยนไปอาจสงผลใหมุมมองเกี่ยวกับการหาเลี้ยงชีพของคนรุนใหมเปลี่ยน
มาพึ่งพาการเจริญเติบโตแบบกาวกระโดดอยางขาดสมดุล Giulia Baccarin (2017) ผูกอตั้งบริษัท I-care และ
MIPU ในประเทศอิตาลียกประเด็นกระแสการสรางธุรกิจสตารทอัพของคนรุนใหมขึ้นมากลาว เธอตั้งขอสังเกต
วา คนรุนใหมกําลังหมกมุนอยูกับการเปนเจาของธุรกิจสตารทอัพที่พยายามสรางกําไรอยางรวดเร็วเพื่อจะได
ขายธุรกิจใหไดเร็วที่สุดเทาที่จะทําไดมากกวาสนใจการประกอบอาชีพอยางเปนหลักเปนฐานหรือตั้งใจฟูมฟก
รักษาบริษัทที่ตนริเริ่มใหดําเนินตอไปไดในระยะยาว ซึ่งปรากฏการณนี้ขัดแยงกับทักษะผูประกอบการที่รัฐบาล
และองคกรทางการศึกษาพยายามบมเพาะ และเปนการใชความคิดสรางสรรคและการสรางนวัตกรรมเพียงเพื่อ
ดึงดูดผูบริโภคในระยะสั้นเทานั้น (Mikelionis, 2015) นอกจากคานิยมการเติบโตแบบกาวกระโดดจะสงผลก
ระทบตอทัศนคติในการประกอบอาชีพของคนรุนใหมแลว
คานิยมนี้ยังถูกตีความในเชิงการเรียนรูจากผู
ปกครองของเด็กเล็กไปในเชิงการพัฒนาศักยภาพอยางรอบดานของเด็กเล็กใหเต็มที่ ดังนั้น จึงมีผูปกครองไทย
ในครอบครัวที่มีความพรอมในการสนับสนุนการศึกษาของลูกจํานวนมากขึ้นที่เรงรัดใหเด็กมีพัฒนาการเชิง
วิชาการที่เกินวัย โดยใหเด็กเริ่มกวดวิชาในชวงวันหยุดและวันปดเทอมตั้งแตชวงอนุบาล (เปดสถานการณเด็ก
ปฐมวัย, มีนาคม 2558)
ในบทนี้ไดกลาวถึงความสําคัญของปจจัยที่สงผลกระทบตอการเรียนรูของมนุษย ซึ่งไดแกปจจัยทาง
ชีววิทยา และปจจัยแวดลอมทางสังคม ซึ่งทั้งสองปจจัยทํางานรวมกัน และสงผลใหมนุษยแตละคนมีการเรียนรู
ที่แตกตางกัน นอกจากนี้ในบทนี้ยังไดกลาวถึงระดับการเรียนรูของมนุษย ซึ่งสามารถแบงออกเปนการเรียนรู
ระดับปจเจก ซึ่งหมายถึงการเรียนรูของมนุษยแตละคน และการเรียนรูในระดับกลุม หรือการเรียนรูของคนใน
แตละยุคสมัย ซึ่งงานวิจัยชี้ใหเห็นวามนุษยในแตละยุคสมัยนั้น มีการเรียนรูที่แตกตางกัน เนื่องจากเติบโตและ
ถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดลอมทางสังคม และเศรฐกิจที่แตกตางกัน
จากการวิเคราะหสถานการณของสภาพสังคมยุคปจจุบันขางตน ชี้ใหเห็นถึงความแตกตางของ
คุณลักษณะของเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบัน ที่มีคุณลักษณะ และถือครองคานิยมที่แตกตางไปจากคนในยุค
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สมัยรุนพอแม และรุน ปูยา ตายายของเยาวชนเหลานั้น นอกจากนี้ ความแตกตางของสภาพแวดลอมทาง
สังคมและเศรษฐกิจในแตละยุค ยังสงผลตอความตองการของทักษะในตลาดแรงงานที่แตกตางกัน การสรางขอ
เสนอทิศทางการเรียนรูสําหรับเด็กและเยาวชนในยุคปจจุบัน จึงควรตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคสมัย วาสภาพแวดลอมทางสังคม สงผลตอกระบวนการเรียนรูของมนุษยในแตละยุค
สมัยอยางไร แตในปจจุบันขอเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชน ยังขาดการพิจารณาถึง
ปจจัยทางสภาพแวดลอมทางสังคม ที่สงผลตอการเรียนรูดังกลาว ดังนั้นขอเสนอเหลานั้นมักมุงเนนไปที่การมุง
พัฒนาทักษะ และองคความรูเดิมๆ ซึ่งไมสอดคลองกับคุณลักษณะของผูเรียน คานิยม ตลอดไปจนความ
ตองการของตลาดแรงงานในยุคปจจุบัน
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บทที่ 3
กรณีศึกษาของระบบการศึกษาที่คํานึงถึงเงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
บทที่ 3 เปนการยกตัวอยางประเทศที่จัดทํานโยบายการศึกษาและปรับเปลี่ยนระบบการศึกษาใหสอด
รับกับเงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพื่อใหคนในชาติสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยประเทศกรณีศึกษามี 2 ประเทศ คือ สาธารณรัฐสิงคโปร และเครือรัฐ
ออสเตรเลีย
สาธารณรัฐสิงคโปร
ระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปรเปนระบบที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติ โดยตั้งแตไดรับอิสรภาพในป ค.ศ. 1965 จนถึงปจจุบัน ประเทศสิงคโปรมีการพัฒนานโยบาย
ทางการศึกษา 4 รอบ ซึ่งแตละรอบเปาหมายของการศึกษาถูกปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ดังนี้
ค.ศ. 1965-78 การศึกษาที่ขับเคลื่อนเพื่อความอยูรอดทางเศรษฐกิจ
หลังจากที่สิงคโปรประกาศอิสรภาพ ประเทศตองเผชิญกับความทาทายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไม
วาจะเปนปญหาการวางงาน การขาดแรงงานฝมือ และการขาดทรัพยากรธรรมชาติ ประเทศสิงคโปรจึงมุงไปที่
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหอานออกเขียนไดและการพัฒนาแรงงานฝมือ นอกจากนั้น เนื่องจากสิงคโปร
ประกอบไปดวยเชื้อชาติที่หลากหลาย โดยเฉพาะชาวจีน มาเล อินเดีย และอื่นๆ (Chinese Malay Indian
and Others หรือ CMIO) รัฐบาลจึงใชระบบการศึกษาเปนเครื่องมือในการรวมชาติ โดยสรางอัตลักษณของ
ชาวสิงคโปรขึ้นเพื่อความอยูรอดของประเทศ ซึ่งนําไปสูนโยบายการใหการศึกษาในระดับประถมศึกษาอยาง
เทาเทียมและปราศจากคาใชจาย อีกทั้งยังสงเสริมการเรียน 2 ภาษา โดยภาษาหนึ่งคือภาษาอังกฤษ เนื่องจาก
มีความสําคัญในการทําธุรกิจกับนานาชาติ และอีกภาษาหนึ่งเพื่อใหเด็กไมลืมรากเหงาทางเชื้อชาติของตนเอง
นอกนั้น เพื่อลดความเหลื่อมลํ้าทางโอกาสทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหันมาดูแลรับผิดชอบการสราง
โรงเรียนใหมทั้งหมดทั้งในเมืองและในเขตชนบท และยังเรงการฝกครูที่มีคุณภาพและมีนโยบาย “หนังสือเรียน
สําหรับทุกคน” โดยใหนักเรียนยืมหนังสือเรียนไดโดยไมเสียคาใชจาย อีกหนึ่งการปฏิรูปการศึกษาที่สําคัญคือ
การจัดตั้งเทคนิคและอาชีวศึกษา และการบังคับใหนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนผานการฝกสายเทคนิคเปน
เวลา 2 ป (Goh & Gopinathan, 2008)
ค.ศ. 1978-97 การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนผานการศึกษาที่ขับเคลื่อนดวยความมีประสิทธิภาพ
เมื่อสิงคโปรบรรลุเปาหมายในการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
แลว รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนเปาหมายจากการพัฒนาเชิงปริมาณเปนการพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการจัดการเรียน
การสอนที่มุงไปที่ความสามารถของเด็กโดยเฉลี่ยไปเปนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตอพัฒนาการที่
แตกตางของเด็กแตละคน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ กระทรวงศึกษาธิการจึงออกนโนบาย “
ระบบการศึกษาแบบใหม” (New Education System หรือ NES) โดยขยายเวลาในการจบการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความกาวหนาทางวิชาการลาชา
นอกจากนั้น
ยังมีการปรับเปลี่ยนภาพลักษณของเทคนิคและ
อาชีวศึกษาและชนชั้นแรงงานใหเปนแรงงานที่มีความรูเชิงทักษะที่หลากหลายและกลายเปนแรงงานฝมือระดับ
โลก โดยรัฐบาลมีการใหทุนนักศึกษาเทคนิคในการเรียนตอจนสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาสายโพลีเทคนิค
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เพื่อสรางเสริมทักษะและความรูใหมีความชํานาญมากขึ้น นอกจากการสงเสริมทางวิชาชีพ รัฐบาลตระหนักถึง
ความสําคัญในการเพิ่มจํานวนนักวิทยาศาสตรและวิศวกรเพื่อปรับใหประเทศมีความกาวหนาทางเทคโนโลยี
โดยทั้งภาครัฐและเอกชนมีสวนชวนในการสงเสริมการเรียนในสายนี้ผานโอกาสทางการจางงานที่เพิ่มขึ้นพรอม
กับฐานเงินเดือนที่สูงขึ้นดวย
ค.ศ. 1997 - 2012 สูเศรษฐกิจฐานความรูผานการศึกษาที่ขับเคลื่อนดวยความสามารถ
ในยุคเศรษฐกิจใหม สิงคโปรกาวเขาสูการเปนประเทศเศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งเปลี่ยนจากการใหความ
สําคัญทางการผลิตไปที่การสรางนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค เปาหมายของการศึกษาจึงเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนดวยประสิทธิภาพไปขับเคลื่อนดวยความสามารถผานวิสัยทัศนที่วา “โรงเรียนแหงความคิด ชาติแหง
การเรียนรู” (Thinking Schools, Learning Nation) ซึ่งขึ้นอยูกับสมรรถนะในการเรียนรูของคนในชาติ

รูปที่ 2. ระบบการศึกษาที่ขับเคลื่อนดวยความสามารถ. Reprinted from Ability-Driven Education
System (Goh & Gopinathan, 2008, p. 31).
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และการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชวงชีวิต ดังนั้น ระบบการศึกษาในยุคนี้จึงมีลักษณะที่ยืดหยุนและใหทาง
เลือกที่เหมาะสมกับจุดแข็งและความสนใจของแตละบุคคลมากขึ้น เมื่อจบการศึกษาภาคบังคับในระดับประถม
ศึกษา ดังจะเห็นไดจากรูปที่ 2 โดยมีจุดประสงคในการจูงใจใหคนสิงคโปรเรียนรูอยางตอเนื่อง ลักษณะที่สําคัญ
ของนโยบายทางการศึกษาในยุคนี้ คือ (1) การพัฒนาความสามารถพิเศษและความสามารถของผูเรียนใหได
สูงสุด และ (2) การใชความสามารถพิเศษและความสามารถใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในเชิงของผูเรียน ครู
และผูนําทางการศึกษา โดยรัฐบาลสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรใหเหมาะสม
กับความถนัดและทักษะของผูเรียนแตละคน
ค.ศ. 2012 - ปจจุบัน การศึกษาที่มีศูนยกลางอยูที่ผูเรียนและขับเคลื่อนดวยคุณคา
รัฐบาลสิงคโปรตระหนักถึงสภาพแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมแนนอน ซับซอน และคลุมเครือ (VUCA: Volatile, Uncertain, Complex and
Ambiguous) จึงมุงไปที่การสรางคนที่มีคุณคาและคุณลักษณะที่สามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงเหลานี้ได
จุดมุงเนนของนโยบายในยุคนี้จึงยึดผลลัพธในเชิงของตัวผูเรียนเปนศูนยกลาง (Lee, 2017) โดยกระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดผลลัพธที่ตองการของการศึกษา (The Desired Outcomes of Education หรือ DOE) ไว
สําหรับแตละลําดับขั้นที่สําคัญของระบบการศึกษา
โดยมีคุณคาเปนแกนกลางและเปนพื้นฐานในการสราง
บุคลิกนิสัยที่ดีงาม ซึ่งคุณคามีทั้งหมด 7 ประการ คือ การเคารพตนเองและผูอื่น ความรับผิดชอบ การยึดมั่นใน
คุณธรรม การเอาใสใจ ความสามารถในการฟนตัว และความปรองดอง สวนผลลัพธที่ตองการของการศึกษา
เปนคุณลักษณะที่นักการศึกษาปรารถนาใหบุคคลที่ไดรับการศึกษาในระบบการศึกษาของสิงคโปรพึงมีเมื่อจบ
การศึกษา5 สามารถสรุปออกมาเปนคุณลักษณะ 4 ประการ ไดแก
● เปนบุคคลที่มีความมั่นใจ (conﬁdent person)
● เปนผูที่เรียนรูไดดวยตนเอง (self-directed learner)
● เปนบุคคลที่สนับสนุนอยางแข็งขัน (active contributor)
● เปนพลเมืองที่ใสใจ (concerned citizen)
ผลลัพธที่ตองการของการศึกษาถูกจัดทําขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2540 และมีการปรับปรุงแกไขและตีพิมพเผย
แพรในป พ.ศ. 2552 โดยกระทรวงศึกษาธิการมีการปรึกษาหารือกับหลากหลายภาคสวน เพื่อนํามุมมองของผู
ปกครอง ครู ผูบริหารโรงเรียน นักวิชาการในมหาวิทยาลัย ผูนําในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงมุมมองของนักเรียน
มารวมพิจารณาในการจัดทําผลลัพธที่ตองการของการศึกษา เพื่อสรางจุดประสงครวมในการจัดการศึกษา ขับ
เคลื่อนนโยบายและโครงการตางๆ และประเมินการดําเนินงานของระบบการศึกษาของประเทศ (Lee, 2017)
นอกจากนั้น ยังมีการระบุผลลัพธของลําดับขั้นที่สําคัญ (Key Stage Outcomes หรือ KSOs) ซึ่งเปนผลลัพธที่
เกิดขึ้นในตัวผูเรียน โดยแบงออกเปน 3 ลําดับขั้น ไดแก ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาหรือเทียบ
เทา แตละลําดับขั้นประกอบไปดวยผลลัพธ 8 ประการ (ในตารางที่ 2) โดยขั้นแรกเปนการวางรากฐานในการ
พัฒนาผูเรียนตอในขั้นถัดๆไป เพื่อใหผูเรียนเติบใหญและประสบความสําเร็จในการใชชีวิตอยูในสังคม
ก ระทรวงศึกษาธิการของประเทศสิงคโปรบรรยายคุณลักษณะไววา “บุคคลนั้นจะตองมีความตระหนักในตนเอง มีตรรกะทาง
คุณธรรม และมีทักษะและความรูที่จําเปนในการเผชิญหนากับความทาทายในอนาคต เขาตองมีความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ อีกทั้ง เขารูสึกซาบซึ้งกับความงามของโลกที่อยูรอบตัวเขา มีรางกายและจิตใจที่สมบูรณ และ
รูสึกสนุกกับชีวิต” (MOE, 2009, para. 2)

5
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ตารางที่ 2. ผลลัพธของลําดับขั้นที่สําคัญของการศึกษา (The Key Stage Outcomes of Education)
เมื่อจบการศึกษาในระดับประถม เมื่อจบการศึกษาในระดับ
ศึกษา ผูเรียนควร
มัธยมศึกษา ผูเรียนควร

เมื่อจบการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษา ผูเรียนควร

สามารถแยกแยะผิดถูก

มีความกลาทางคุณธรรมที่จะยืน
หยัดเพื่อความถูกตอง

ยึดมั่นในคุณธรรม (moral
integrity)

รูจุดแข็งของตนเองและดานที่ควร เชื่อในความสามารถของตนเอง
พัฒนา
และสามารถปรับตัวตามความ
เปลี่ยนแปลง

ยืดหยุนและสามารถฟนตัวกลับมา
เมื่อเจอความทุกขยาก

สามารถใหความรวมมือ แบงปน
และใสใจผูอื่น

สามารถทํางานเปนทีมและแสดง
ความเห็นอกเห็นใจกับผูอื่น

สามารถทํางานรวมกับผูอื่นขาม
วัฒนธรรมและมีความรับผิดชอบ
ทางสังคม

มีความอยากรูอยากเห็นที่มีชีวิต
ชีวาเกี่ยวกับสิ่งตางๆ

มีความสรางสรรคและมีใจใฝรู

มีความคิดริเริ่มและพรอมลงมือ
ทํา (enterprising)

สามารถคิดและแสดงออกเกี่ยว
กับตนเองไดอยางมั่นใจ

สามารถเห็นคุณคาของมุมมองที่
หลากหลายและสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สามารถคิดวิเคราะหและสื่อสาร
ไดอยางโนมนาว

มีความภูมิใจในงานของตนเอง

รับผิดชอบการเรียนรูของตนเอง

มีจุดมุงหมายในการไดมาซึ่งความ
เปนเลิศ

มีสุขนิสัยที่ดีและความตระหนัก
ทางศิลปะ

เพลิดเพลินกับการทํากิจกรรมการ มุงใชชีวิตที่มีสุขภาพดีและซาบซึ้ง
ออกกําลังกายและซาบซึ้งกับงาน กับสุนทรียศาสตร
ศิลปะ

รูจักและรักประเทศสิงคโปร

เชื่อในประเทศสิงคโปรและเขาใจ
วาอะไรเปนสิ่งสําคัญตอประเทศ

ภูมิใจในการเปนคนสิงคโปรและ
เขาใจสิงคโปรเกี่ยวของกับโลก

ที่มา: https://www.moe.gov.sg/education/education-system/desired-outcomes-of-education
ผลลัพธที่ตองการของการศึกษา (DOE) เปรียบเสมือนเปาหมายปลายทางของระบบการศึกษา การ
กําหนดผลลัพธที่ตองการในแตละลําดับขั้นของการศึกษาไวอยางชัดเจนชวยใหการพัฒนาหลักสูตร การใชวิธี
การสอนที่แตกตางหลากหลาย การออกแบบแบบวัดผล การเตรียมความพรอมของครูใหม และการพัฒนาทาง
วิชาชีพของครูเปนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพธที่กําหนดไวเหลานี้ (Lee, 2017)
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นอกจากคุณคาและผลลัพธที่ตองการของการศึกษาจะเปนกรอบในการพัฒนาการศึกษาในระบบ ขอ
กําหนดเหลานี้ยังปรากฎใหเห็นในการเรียนรูที่เกิดขึ้นนอกระบบการศึกษา เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริม
คุณคาที่สําคัญสําหรับเด็กและเยาวชนอยางตอเนื่อง เชน คณะกรรมการมรดกแหงชาติของสิงคโปร (National
Heritage Board) ซึ่งทําหนาที่ดูแลรักษาและพัฒนาพิพิธภัณฑและพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมในประเทศ
สิงคโปร จัดโครงการ “เวลาครอบครัว” (Family Time) ใหสอดรับกับหลักสูตรพลเมืองและการสรางบุคลิก
และอุปนิสัยที่ดีงาม (Character and Citizenship Education) สําหรับเด็กประถมศึกษา โดยมีการจัด
กิจกรรมที่สงเสริมการบมเพาะคุณคาทั้ง 7 ประการ ในระหวางที่ครอบครัวเยี่ยมชมพิพิธภัณฑดวยกัน เปนตน
ดังนั้น จะเห็นไดวา การตั้งเปาหมายใหญในเชิงคุณคาและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนเปนการเปด
โอกาสใหภาคสวนตางๆ ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอน จัดสภาพแวดลอม
และพัฒนากิจกรรมที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสงเสริมการเรียนรูใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
เครือรัฐออสเตรเลีย
ในชวง 10 ปที่ผานมา การพัฒนาการศึกษาของประเทศออสเตรเลียเกิดขึ้นภายใตกรอบแนวความคิด
ของปฏิญญาเมลเบิรนวาดวยเปาหมายทางการศึกษาสําหรับเยาวชนออสเตรเลีย (Melbourne Declaration
on Educational Goals for Young Australians) (MCEETYA, 2008a) ซึ่งไดประกาศออกมาในป พ.ศ.
2551 ในความรวมมือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการของรัฐตางๆ ทั่วประเทศ ดวยเล็งเห็นภาวะ
คุกคามอันเปนผลสืบเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงในโลก เชน โลกาภิวัตนและการเคลื่อนยายแรงงานระหวาง
ประเทศ โลกของงานที่เปลี่ยนแปลงไป การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจเอเชีย พัฒนาการทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาวะคุกคามทางธรรมชาติ ในความมุงหวังที่จะสรางความรวมมือ
ระหวางรัฐบาลของทุกรัฐและสรางการมีสวนรวมของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยางทั่วถึง จึงถือใหปฏิญญาเมล
เบิรนฯ เปนแกนกลางของการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติในทุกระดับการศึกษา โดยไดวาง
เปาหมายของการจัดการศึกษา (Educational Goals) สําหรับปพ.ศ. 2552-2561 ไวสองประการ ดังนี้
เปาหมายที่ 1 การจัดการศึกษาในโรงเรียนสงเสริมความเสมอภาคและความเปนเลิศ
เปาหมายที่ 2 เยาวชนออสเตรเลียทุกคนเปน:
- ผูที่ประสบความสําเร็จในการเรียนรู
(successful learners)
- บุคคลที่มีความมั่นใจและมีความคิดสรางสรรค
(confident and creative individuals)
- พลเมืองที่มีสํานึกรับผิดชอบและมีความรูความเขาใจที่เพียงพอตอการตัดสินใจ
(active and informed citizens)
โดยแตละเปาหมายถูกจําแนกออกเปนเปาหมายยอย (ตารางที่ 3 และ 4) เพื่อสรางความชัดเจนใน
การสื่อความหมาย ทั้งนี้ สังเกตไดวาเปาหมายในเชิงของตัวผูเรียน (learner-centered goal) เปนองค
ประกอบหลักของเปาหมายในการพัฒนาการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย โดยระบุคุณลักษณะ (attributes)
และทักษะ (skills) ที่พึงประสงคในตัวผูเรียนเปนกรอบแนวทางของการขับเคลื่อนนโยบายในดานตางๆ ที่
25

เกี่ยวของ กลาวคือ เปนการระบุเปาหมายโดยมุงเนนผลลัพธที่ตัวผูเรียน (learner-centered outcome) เปน
สําคัญ โดยเปาหมายดานผูเรียนมิไดผูกติดกับองคความรูที่เฉพาะเจาะจงหรือการพัฒนาประเทศในดานใดดาน
หนึ่ง แตยึดหลักของการมีคุณลักษณะและทักษะที่เตรียมความพรอมใหเด็กและเยาวชนสามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง และเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต
ตารางที่ 3. เปาหมายของการจัดการศึกษา (Educational Goals) ของประเทศออสเตรเลีย เปาหมายที่ 1
เปาหมายที่ 1 - การจัดการศึกษาในโรงเรียนสงเสริมความเสมอภาคและความเปนเลิศ
ใหจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกผูเรียนอยางทั่วถึง
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ ไมวาจะเปนบน
ฐานของเพศสภาวะ ภาษา เพศวิถี การมีครรภ
วัฒนธรรม เชื้อชาติ ศาสนา สุขภาวะ ความพิการ
เศรษฐานะ หรือภูมิลําเนาก็ตาม

ใหโรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่ตอยอดจากพื้น
ฐานความรูเชิงวัฒนธรรมทองถิ่นและประสบการณ
ของผูเรียนกลุมชนพื้นเมือง และทํางานรวมกับ
ชุมชนทองถิ่นในการจัดการศึกษา ซึ่งหมายรวมถึง
การตั้งเปาหมายผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่สูง
สําหรับผูเรียนกุลมชนพื้นเมืองดวย

ใหยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนกลุม ใหลดระดับผลกระทบตอการศึกษาที่เกิดจากความ
ชนพื้นเมือง เทียบเทากับผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนกลุม ดอยโอกาส เชน ความพิการ การไรบาน สถานะผูลี้
อื่นๆ
ภัย และความหางไกล
ใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนนําไปสูสังคมที่กลม
เกลียวและเคารพความหลากหลายทางสังคม
ศาสนา และวัฒนธรรม

ใหสงเสริมใหผูปกครอง ครอบครัว ชุมชน และตัวผู
เรียนเอง ตั้งความคาดหวังเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาที่สูงขึ้น

ใหโรงเรียนสงเสริมคานิยมของความเปนเลิศผานการ ใหสงเสริมการสรางการเรียนรูเฉพาะบุคคล
จัดการศึกษาที่ทาทายและกระตุนการเรียนรู รวมถึง (personalized learning) ซึ่งมุงเนนการสงเสริม
การสงเสริมใหผูเรียนไดคนพบและตอยอดความถนัด ความสามารถที่หลากหลายของเยาวชนแตละคน
และความสามารถพิเศษของตนเอง
ที่มา: ปรับจาก ปฏิญญาเมลเบิรนวาดวยเปาหมายทางการศึกษาสําหรับเยาวชนออสเตรเลีย (Melbourne
Declaration on Educational Goals for Young Australians) (MCEETYA, 2008, p. 7)
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ตารางที่ 4. เปาหมายของการจัดการศึกษา (Educational Goals) ของประเทศออสเตรเลีย เปาหมายที่ 2
เปาหมายที่ 2 เยาวชนออสเตรเลียทุกคนเปน:
ผูที่ประสบความสําเร็จใน
การเรียนรู (successful
learners):

พัฒนาขีดความสามารถในการเรียนรู
ของตนเองและมีบทบาทสําคัญใน
กระบวนการการเรียนรูของตนเอง

มีทักษะที่จําเปนในการอานและการ
คํานวณ สามารถใชเทคโนโลยีอยาง
สรางสรรคและมีประสิทธิผล อันเปน
รากฐานของการเรียนรูที่สัมฤทธิ์ผลใน
ทุกๆ ดาน

มีทักษะในการคิดอยางลึกซึ้งและการ
คิดเชิงตรรกะ และทักษะในการสืบคน
และประเมินขอมูลอยางเปนระบบ
และอยูบนพื้นฐานของหลักการ

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรู
ความเขาใจรอบดาน และสามารถ
แกไขปญหาบนฐานของการบูรณาการ
ศาสตรและศิลป

มีทักษะในการวางแผนการทํางาน
มีความเขาใจเกี่ยวกับโลกและสามารถ
ดวยตนเอง การทํางานรวมกับผูอื่น ทําความเขาใจปรากฏการณตางๆ ได
การทํางานเปนทีม และการสื่อสารกับ
ผูอื่น
อยูบนเสนทางสูความสําเร็จในการ
มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนใหเต็ม
ศึกษาตอ การฝกงาน หรือการทํางาน ศักยภาพ
และสามารถเลือกเสนทางของการ
เรียนรูและการทํางานบนพื้นฐานของ
ความรูความเขาใจที่เพียงพอ
บุคคลที่มีความมั่นใจและมี
ความคิดสรางสรรค
(confident and
creative individuals):

เห็นคุณคาในตนเอง รูเทาทันตนเอง
และรูจักตัวตนของตนเอง ทําให
สามารถจัดการสุขภาวะทางอารมณ
จิตใจ และกายของตนเองได

มองชีวิตตนเองและอนาคตในแงบวก

มีความกลาที่จะริเริ่ม มีความเปนผูนํา ยึดถือคุณคาแหงตน เชน ความ
และรูจักใชความคิดสรางสรรค
ซือ่ สัตย ความยืดหยุน การเอาใจใสผู
อื่น การเคารพผูอื่น
มีองคความรู ทักษะ ความเขาใจ และ มีความมั่นใจและความสามารถที่จะ
ยึดถือคานิยมที่เหมาะสมสําหรับการ ศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยหรือ
ดําเนินชีวิตที่เปนสุขและสมบูรณ
อาชีวศึกษาระดับวิชาชีพชั้นสูง เพื่อ
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นําไปสูประสบการณการทํางานที่ดี
เขาใจผูอื่นและมีความสัมพันธที่ดีกับผู มีความพรอมที่จะเปนสวนหนึ่งของ
อื่น
ครอบครัว ชุมชน และกําลังคนใน
อนาคต
เปดรับตอโอกาสตางๆ เลือกเสนทาง
ชีวิตบนพื้นฐานของความเปนเหตุเปน
ผลและการมีความรูความเขาใจที่
เพียงพอ และรับผิดชอบตอการกระ
ทําของตนเอง
พลเมืองที่มีสํานึกรับผิด
ชอบและมีความรูความ
เขาใจที่เพียงพอตอการ
ตัดสินใจ
(active and informed
citizens):

ยึดถือหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การกระทํา

เห็นความสําคัญของความหลากหลาย
ทางสังคม วัฒนธรรม ภาษาและ
ศาสนาของประเทศออสเตรเลีย และ
มีความเขาใจเกี่ยวกับระบบการ
ปกครอง ประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมของประเทศออสเตรเลีย

เขาใจและเห็นคุณคาของวัฒนธรรม
พื้นเมือง และมีความรู ความเขาใจ
และทักษะในการสงเสริมความ
สมานฉันทระหวางกลุมชนพื้นเมือง
และกลุมอื่นๆ

ยึดมั่นในคุณคาของประชาธิปไตย
ความเสมอภาคและความยุติธรรม
และมีสวนรวมในฐานะพลเมือง
ออสเตรเลีย

สามารถเขาใจและสื่อสารในบริบท
วัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
บริบทของวัฒนธรรมในประเทศแถบ
เอเชีย

ทํางานเพื่อประโยชนสวนรวม โดย
เฉพาะเพื่อประโยชนในการอนุรักษ
และพัฒนาสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ
และสังคมมนุษย

เปนพลเมืองของชาติและพลเมืองของ
โลกที่มีสํานึกรับผิดชอบตอหนาที่
ตนเอง
ที่มา: ปรับจากปฏิญญาเมลเบิรนวาดวยเปาหมายทางการศึกษาสําหรับเยาวชนออสเตรเลีย (Melbourne
Declaration on Educational Goals for Young Australians) (MCEETYA, 2008, p. 8-9)
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เปาหมายของการจัดการศึกษาในปฏิญญาฉบับนี้มีบทบาทสําคัญในการวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาการศึกษาระยะ 4 ปแรก (MCEETYA four-year plan 2009-2012) ซึ่งเปนแผนงานที่ไมไดมีตัวชี้วัด
หรือระยะเวลาการทํางานที่ชัดเจน (รายละเอียดเหลานี้ใหถือเปนบทบาทและความรับผิดชอบของแตละเขต
พื้นที่การศึกษา) แตเปนเสมือนกรอบแนวคิดที่สรางความเขาใจเกี่ยวกับจุดหมายของการพัฒนาการศึกษาใน
แตละพื้นที่รวมกัน และเปนเปาหมายรวมสําหรับการสรางความรวมมือระหวางภาคสวนในการทํางานเพื่อยก
ระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ (MCEECDYA, 2009) แผนยุทธศาสตรนี้ประกอบดวยแนวทางการ
พัฒนา 8 ประการ (MCEETYA, 2008b) ไดแก
1. ยกระดับความรวมมือในการพัฒนาการศึกษาในดานตางๆ
2. ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนและการบริหารสถานศึกษา
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย6
4. สงเสริมพัฒนาการในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตน (middle years)
5. สงเสริมคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและสนับสนุนการเปลี่ยนผานสูโลก
ของงาน
6. สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรและการวัดประเมินผลระดับสากล
7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสําหรับเยาวชนกลุมชนพื้นเมืองและกลุมดอยโอกาส โดย
เฉพาะกลุมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตํ่า
8. ยกระดับความรับผิดรับชอบ (accountability) และความโปรงใส (transparency) ในระบบ
การศึกษาและในการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา
การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐตางๆ ในประเทศออสเตรเลียในชวง 10 ปที่ผานมา
อาศัยแนวทางจากเปาหมายการพัฒนาการศึกษาที่บัญญัติไวรวมกันในปฏิญญาเมลเบิรนฯ ปฏิญญาฉบับนี้เกิด
ขึ้นบนฐานของความเขาใจรวมกันของภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในระบบการศึกษา และมีบทบาทสําคัญในการ
เปนสื่อกลางใหแตละภาคสวนมีความเขาใจที่ตรงกันในการขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในระดับอื่นๆ นอกจาก
นี้ เปาหมายการพัฒนาการศึกษาดังกลาวไดตอบสนองตอประเด็นปญหาทางสังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงความ
ตองการของภาคสวนอื่นๆที่นอกเหนือจากการศึกษาดวย
จึงสงผลใหเปาหมายระดับชาติชุดนี้ไดรับการ
สนับสนุนอยางกวางขวางและกลายเปนเสาหลักของการพัฒนาและประเมินผลการพัฒนา (OECD, 2011) ซึ่ง
เมื่อเปรียบเทียบกับความหมายของคําวา ม าตรฐาน ตามที่ไดอธิบายในบทที่ 1 แลว จะเห็นวาเปาหมายการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศออสเตรเลียฉบับนี้ก็มีบทบาทเทียบเคียงกับการวางมาตรฐานระดับชาติ กลาวคือ
เกิดเปนขอตกลงความรวมมือแหงชาติวาดวยการศึกษาระดับปฐมวัย (National Partnership Agreement on Early
Childhood Education) (ค.ศ. 2009-2013) และขอตกลงความรวมมือแหงชาติวาดวยโอกาสการเขาถึงการศึกษาระดับ
ปฐมวัยสําหรับเด็กทุกคน (National Partnership Agreement on Universal Access to Early Childhoood Education)
(ค.ศ. 2013-2015) ซึ่งรวบรวมและกระจายงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยสูรัฐและเขตแดนตางๆ ไดเปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้นกวา 2,000 ลานดอลลารออสเตรเลีย (AUD) (ACARA, 2017)
6
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เปนแนวทางในการทํางานและแนวทางในการประเมินผลการทํางาน ถึงแมวาจะไมมีแผนงานหรือตัวชี้วัดที่
ละเอียด แตเปาหมายทางการศึกษาในปฏิญญาเมลเบิรนฯ ก็เปนเสาหลักของการพัฒนาการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ และชวยเปนสื่อกลางในการประสานนโยบายในดานตางๆ ใหสอดคลองกันอีกดวย
จากกรณีศึกษาที่ไดกลาวขางตน จะเห็นไดวา ทั้งประเทศสิงคโปรและประเทศออสเตรเลียใหความ
สําคัญกับการกําหนดผลลัพธในเชิงคุณลักษณะของผูเรียน ซึ่งเปนการวางแนวทางการพัฒนาการศึกษาโดยมีผู
เรียนเปนศูนยกลาง ถึงแมคุณลักษณะที่ระบุไวของสองประเทศอาจแตกตางกันตามบริบทของนโยบายการ
ศึกษา แตคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ทั้งสองประเทศเล็งเห็นรวมกันประกอบดวยการเปน (1) ผูเรียนที่รับผิด
ชอบตอการเรียนรูของตนเอง (2) บุคคลที่มีความมั่นใจ (3) บุคคลที่ทํางานรวมกับผูอื่นและสนับสนุนการทํางาน
ของกลุมได และ (4) พลเมืองที่มีสํานึกตอหนาที่ของตนเองและสวนรวม ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้มีการอธิบายไว
อยางชัดเจนจึงทําใหทุกภาคสวนมีเปาหมายรวมกันได แตในขณะเดียวกันก็ยังกวางพอที่จะเปดพื้นที่ใหหนวย
งานในภาคสวนตางๆ สามารถตีความในการนําไปปรับใชเพื่อพัฒนากิจกรรม การเรียนการสอน และสภาพ
แวดลอมใหเอื้อตอการสรางพลเมืองที่มีคุณลักษณะเหลานี้ไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสุดทายแลว พลเมืองกลุมนี้
จะรวมตัวกันสรางสังคมแหงการเรียนรูที่พรอมเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
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บทที่ 4
ขอเสนอแนะ
จากการทบทวนองคความรูเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอการ
เรียนรูของมนุษย และการวิเคราะหระบบการศึกษาของประเทศสิงคโปรและประเทศออสเตรเลีย คณะผูจัดทํา
เล็งเห็นความสําคัญในการสรางขอเสนอทิศทางการเรียนรูแหงชาติที่มีการวางเปาหมายใหญของการเรียนรู
(overarching goals) ซึ่งไดแกการที่คนในสังคมมีความสามารถในการปรับตัว อยูในสังคมที่มีความเปนพหุ
วัฒนธรรม และมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่รวดเร็วได โดยในการที่จะไปสูเปาหมายดังกลาว
การจัดมาตรฐานการเรียนรูแหงชาติควรใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียนเปน
สําคัญ คณะผูจัดทํามีขอเสนอแนะดังนี้
1. การพัฒนาทิศทางการเรียนรูสําหรับเยาวชน ตองคํานึงถึงปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูของมนุษย
เนื่องจากพัฒนาการของมนุษยและปจจัยแวดลอมทางสังคมสงผลตอการพัฒนาการเรียนรูในระดับที่
แตกตางกันในแตละชวงวัย เชน การแทรกแซงชวงปฐมวัย (early intervention) สงผลตอการสราง
พฤติกรรมในเชิงบวกและใหผลที่สูงกวาการแทรกแซงในภายหลัง (later intervention) เปนตน
2. ทิศทางการเรียนรูสําหรับเยาวชนตองมุงเนนไปที่ตัวผูเรียน โดยมีการระบุคุณลักษณะและทักษะที่
สําคัญในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางชัดเจน เพื่อสรางเปาหมายรวม
ใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการเรียนรูสามารถรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหเปนไปในทิศทางเดียว กัน
และเปนไปอยางตอเนื่อง
3. ทิศทางการเรียนรูสําหรับเยาวชนตองมีนัยยะที่ครอบคลุมการเรียนรูที่เกิดขึ้นทั้งในระบบและนอก
ระบบ เนื่องจากที่ผานมา มาตรฐานการศึกษาแหงชาติและมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลาง
ยังมุงเนนไปที่การพัฒนาองคความรูและทักษะทางปญญา (cognitive skills) และละเลย
ประสบการณการเรียนรูนอกหองเรียน ซึ่งเปนแหลงบมเพาะคุณลักษณะทางพฤติกรรมของมนุษย
(non-cognitive characteristics) อันเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการชวยใหมนุษยประสบความสําเร็จใน
การใชชีวิตอยูในสังคมมากกวาทักษะทางปญญา (เจมส เฮกแมน, 2559)
4. หนวยงานที่ดูแลการสรางทิศทางการเรียนรูสําหรับเยาวชนควรเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย
เขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางเปาหมายรวม เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน
ในเชิงผลลัพธของการจัดการศึกษาและการสงเสริมการเรียนรู ในดานคุณลักษณะของพลเมืองและ
สังคมที่พึงประสงค
5. ทิศทางการเรียนรูสําหรับเยาวชนควรกําหนดคุณลักษณะและทักษะในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ของผูเรียน ไมควรมีรูปแบบที่ตายตัว แตควรรองรับรูปแบบการเรียนรูที่มีความหลากหลายมากขึ้นใน
อนาคต รวมทั้งควรมีนิยามของคุณลักษณะและทักษะของเยาวชนที่ชัดเจน โดยแบงตามลําดับขั้นของ
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พัฒนาการของเด็กและเยาวชน เพื่อใหแตละบริบทสามารถเห็นแนวทางในการจัดสภาพแวดลอมให
เอื้อตอการสรางพลเมืองในลักษณะนั้น และนําไปปรับใชในการจัดการเรียนรูที่มีความแตกตางกันไปใน
แตละพื้นที่ได
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ภาคผนวก ก
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเปนคนเกง คนดี และมีความสุข
การพัฒนาคนไทยทุกคนใหเปน “คนเกง คนดี และมีความสุข” โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับชวงวัย
พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความตองการ ทั้งในดานสุขภาพรางกายและจิตใจ สติ
ปญญา ความรูและทักษะคุณธรรมและจิตสํานึกที่พึงประสงค และอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
ตัวบงชี้
1.1 กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ
1.2 ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม
1.3 ทักษะการเรียนรูและปรับตัว
1.4 ทักษะทางสังคม
1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน
การจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูเรียนเปนแบบอยางที่ดี ไดฝกการคิด ไดเรียนรูจาก
ประสบการณตรงที่หลากหลายตรงตามความตองการ และมีความสุขในการเรียนรู ครู คณาจารย รูจักผูเรียน
เปนรายบุคคล เตรียมการสอนและสื่อที่ผสมผสานความรูสากลกับภูมิปญญาไทย จัดบรรยากาศเอื้อตอการ
เรียนรู จัดหาและพัฒนาแหลงการเรียนรูที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดของผูเรียนอยางเปนระบบและ
สรางสรรค
ตัวบงชี้
2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
2.2 มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและมีคุณภาพ
2.3 มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน
มาตรฐานที่ 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
การสรางวิถีการเรียนรู และแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง
การเรียนรู ความรู นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี เปนปจจัยสําคัญของการพัฒนาสูสังคมแหงความรู
การสงเสริมและสรางกลไกเพื่อใหคนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเขาถึงปจจัยและเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย โดยการไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม จะนํามา
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ซึ่งการพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขันของประเทศ
ตัวบงชี้
3.1 การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคม
แหงความรู
3.2 การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการเรียนรู
3.3 การสรางและจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม
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