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การเรียนรู้แบบยืดหยุ่นทางเลือกสําหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
Flexible Learning is Alternative for Education in the 21st century
นันทวัน ทองพิทกั ษ์*
ความนํา
จากอดีตกระทังถึ
่ งปจั จุบนั รูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนมีอยู่มากมายหลากหลายให้ครู อาจารย์ หรือผูท้ ท่ี ํา
หน้าทีใ่ นการสอนเลือกใช้ เช่น การจัดการเรียนการสอน
แบบโครงงาน (Project based) แบบใช้ปญั หาเป็ นฐาน
(Problem based) แบบค้นพบ (Discovery) แบบอุปนัย
(Inductive) แบบนิรนัย (Deductive) การเรียนแบบเปิ ด
(Open Learning)
การเรียนทางไกล (Distance
Learning) เป็ นต้น เหล่านัน้ คือรูปแบบทีแ่ ตกต่างในการ
จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดแก่ผเู้ รียน การพิจารณาเลือกรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใดนัน้ ครูจะต้องพิจารณาจากปจั จัย
ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แต่ปจั จัยเหล่านัน้ ต้อง
เอื้อ ต่ อผู้ เ รีย นให้ ส ามารถเกิด การเรีย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพเท่ า ที่ผู้ เรียนสามารถจะเรียนรู้ไ ด้ เช่ น
สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน หลักสูตร เจตคติ แหล่ง
เรียนรู้ การจัดกิจกรรม สารสนเทศประกอบการเรียน
เป็ นต้น นํ ามาประกอบการพิจารณาเลือกใช้รูปแบบให้
เหมาะสมกับผูเ้ รียน
รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลายในปจั จุบนั นัน้
อาจตอบโจทย์ผเู้ รียนได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากโลกาภิวตั น์
(Globalization) ได้ เ ปลี่ย นทุ ก สิ่ง บนโลกให้ เ ปลี่ย นไป
อย่างรวดเร็ว รูปแบบการเรียนการสอนแบบเดิมอาจจะ
ไม่ ประสบผลสําเร็จต่ อผู้เรียนอีกต่ อไป จุดเปลี่ยนของ
สัง คมโลกแห่ ง การเรีย นรู้ การเข้า ถึง ข้อ มู ล ที่สะดวก
รวดเร็ ว ทุ ก ที่ ทุ ก เวลา ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยการ
เชื่อมโยง การแพร่กระจายทีเ่ ป็ นไปอย่างไร้พรมแดน ไร้
ขีด จํ า กัด ถึ ง แม้ ว่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ร ั บ อาจจะถู ก หรื อ ผิ ด
น่ าเชื่อถือหรือไม่นัน้ เป็ นดุลยพินิจของผู้รบั ว่าจะเชื่อได้
มากน้อยแค่ไหน การเรียนแบบเปิ ด น่ าจะเหมาะกับการ

เรีย นในป จั จุ บ ัน การประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยีท่ี มีก าร
พัฒนาขึน้ บนพื้นฐานของความสะดวก การพกพา การ
ใช้งานร่ วมกันกับ สื่อ สารสนเทศที่หลากหลายทํ าให้
ผูผ้ ลิตคิดค้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถย่อโลกทัง้ ใบ
ให้เล็กลงจนสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วย
ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) 3G 4G ผ่าน
เครื่องมือสื่อสารแบบพกพาที่สะดวกต่อการใช้งานความ
ทันสมัยของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีก่ ล่าว
ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่ก ับที่แต่ กลับพัฒนาแข่งขันเพื่อรองรับ
การขยายตัวของตลาดผู้บริโภคที่มีปริมาณมากขึ้นนัน่
หมายความว่าเมื่อผูใ้ ดมีเทคโนโลยีอยู่ในมือเสมือนพกพา
ความรู้ติดตัวไปตลอดเวลาด้วยเช่ นกัน เพียงแค่ รู้จ ัก
ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสิ่งที่ใช้งานให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
ดัง นั น้ ในป จั จุ บ ัน จึ ง เปรีย บเสมือ นโลกความรู้ ท่ีไ ร้ ซ่ึ ง
พรมแดน ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่ งเรียนรู้ ความรู้
หนั งสือ งานวิจ ัย ฯลฯ ได้หลายช่ องทาง การเรียน
อาจจะไม่จํากัดอยู่แต่ในเฉพาะโรงเรียน ห้องเรียน หรือ
ห้องสมุดอีกต่อไป ผูเ้ รียนสามารถเลือกทีจ่ ะเรียนได้ตาม
เวลา สถานทีท่ ต่ี นเองสะดวกเนื้อหาทีต่ นเองอยากรู้ สิง่ ที่
ตนเองสนใจหรือสิง่ ที่ครูต้องการให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้
การเปิ ดสู่โลกกว้าง โลกแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ โลกของ
การเรีย นรู้ แ บบดิจิตอล ในหนึ่ งคํ า ถามที่ครู ต้ องการ
คําตอบจากผู้เรียน อาจมีวิธีการที่แตกต่ างและหลาย
ช่องทางในการได้มาซึ่งคําตอบการจัดการเรียนการสอน
ของครูจะต้องสอดคล้องและเอื้อต่ อผู้เรียน ให้ผู้เรียนมี
อิสระสามารถบริหารเวลา วิธีการ การตัดสินใจของ
ผูเ้ รียนด้วยตนเองให้เกิดความรับผิดชอบต่อองค์ความรูท้ ่ี
ได้ ร ับ
ทัง้ นี้ ค รู ต้ อ งปรับ ตั ว ให้ ท ัน ต่ อ กระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ในปจั จุบนั และที่จะเกิดขึน้ ต่อไป
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ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

ในอนาคตอันใกล้ การปรับตัวของครูท่ีต้องยืนสอนอยู่
หน้ าห้องเรียนคอยสอดส่องดูพฤติกรรมตรวจสอบผู้เข้า
เรียน ครูต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัยจากที่เคยทําหน้ าที่สอน ปรับเปลี่ยนเป็ น
ผู้อํานวยการสอน อํานวยความสะดวก ให้คําปรึกษา
ชีแ้ นะแนวทางให้กบั ผูเ้ รียน ให้ผเู้ รียนสามารถเรียนรูด้ ว้ ย
ตนเองเต็มตามศักยภาพ
อย่ างไรก็ตามยังเป็ นข้อถกเถียงกันถึง สมรรถนะ
(Competency) ทักษะ (Skill) ของทัง้ ครูผสู้ อนและ
ผู้ เ รี ย นจะเปลี่ ย นไปในทิ ศ ทางใดจึ ง จะเหมาะสมต่ อ
สถานการณ์การผันผ่านไปอย่างรวดเร็ว ซึง่ ในไม่ช้าการ
ก้าวสูศ้ ตวรรษที่ 21 กําลังใกล้เข้ามาถึงทุกทีการปรับตัว
ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในป จั จุ บ ันและใน
อนาคตของผู้เรียนและผู้สอนเป็ นสิง่ ที่ต้องตระเตรียมกัน
แต่เนิ่น ๆ เพื่อค้นหารูปแบบทีม่ คี วามเหมาะสม ความ
สอดคล้องกับเทคโนโลยีทเ่ี ปลีย่ นผ่านจากศตวรรษหนึ่งสู่
อีกศตวรรษ การผสมผสานกันระหว่าง สื่อ สารสนเทศ
ความรู้ ทักษะการจัดกิจกรรม เจตคติต่ อรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่จําเป็ นต้องเปลีย่ นตามอย่างลงตัว
อีกประการทีส่ าํ คัญคือ คุณธรรม จริยธรรมของผูเ้ รียนจะ
สอดแทรกไว้ในส่วนใดของการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เป็ นการเตรียมความพร้อมและรองรับการจัดการเรียนรูใ้ น
ศตวรรษที่ 21 ทีก่ าํ ลังจะมาถึงเป็ นความท้าทายของครูผู้
ทีต่ ้องออกแบบการจัดการเรียนรูใ้ ห้เหมาะแก่ผู้เรียนมาก
ที่สุด บทความนี้ จ ึงได้นํ าเสนอการเรียนการสอนแบบ
ยืดหยุ่น (Flexible learning)เพื่อใช้เป็ นทางเลือกให้กบั ครู
อาจารย์ หรือผู้ท่ีมีหน้ าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่ อผู้เรียนในปจั จุบนั และ
อนาคตต่อไป
การเรียนการสอนในปัจจุบนั
ถ้าจะกล่าวถึงทฤษฎีการเรียนรูท้ ม่ี ผี คู้ นรูจ้ กั และเป็ นที่
นิยมนํามาประยุกต์กบั การจัดการเรียนการสอนในปจั จุบนั
คงหลีกไม่พน้ 3ทฤษฎีหลักทีว่ ่าไปด้วย พฤติกรรมนิยม
(Behaviorism) มองความรูเ้ ป็ นเสมือนวัตถุ ซึง่ สามารถ
ครอบครองได้โดยใช้กระบวนการของสิง่ เร้าเพื่อให้เกิดการ
ลงมือปฏิบตั ิ พุทธิปญั ญานิยม (Cognitivism) มองว่าการ
เรียนรู้ของมนุ ษย์คล้ายการทํางานของคอมพิวเตอร์และ
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ทฤษฎีการสร้างสรรค์นิยม (Constructivism) บอกถึง
รายละเอียดว่ามนุ ษย์มกี ารเรียนรูอ้ ย่างไร ทัง้ 3 ทฤษฎี
มีทงั ้ ความคล้ายและความต่างคือ ในมุมมองของทฤษฎี
สร้างสรรค์มองว่ าความรู้ของมนุ ษย์ถู กสร้างโดยผ่ า น
ประสบการณ์ ของตน โดยทัง้ พฤติกรรมการเรียนรู้และ
ั ญา มีมุ มมองคล้ายกันว่ า ความรู้คือสิ่งที่อยู่
พุ ทธิป ญ
ภายนอกตัวมนุ ษย์ กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึน้ ภายใน
ตัวมนุษย์ เพื่อเติมเต็มภาชนะเก็บความรู้ แต่ทฤษฎีการ
สร้ า งสรรค์ ห าได้ คิ ด เช่ น นั น้ กลับ มองว่ า มนุ ษ ย์ เ ป็ น
ภาชนะที่ว่างเปล่าจําเป็ นต้องเติมเต็มด้วยองค์ความรู้ มี
ความพยายามที่จะสร้างความรู้ขน้ึ มาเองโดยเห็นว่าโลก
ของความจริงต่างสับสนวุ่นวายนัน่ คือที่มาของคําว่าการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ นันเอง
่
ข้อดีของทฤษฎีการเรียนรู้ในปจั จุ บนั เน้ นให้ผู้เรียน
เรียนรู้จากตนเอง เรียนรู้จากการลงมือปฏิบตั ิผ่านวัตถุ
สื่อ ผูส้ อน สิง่ แวดล้อม การเรียนการสอนจะเน้นผูเ้ รียน
เป็ นศูนย์กลาง (Child center) ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียน
เต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานความอยากรู้อยากเรียนมี
วิวฒ
ั นาการทางด้านความคิดควบคู่กบั ร่างกายอย่างสมดุล
เติบโตเป็ นมนุ ษย์อย่างสมบูรณ์แบบและดําเนินชีวติ อย่าง
มีความสุข ทัง้ หมดคือองค์รวมของจุดมุ่งหมายของการ
เรียนรูใ้ นปจั จุบนั
ด้วยข้อดีทเ่ี หมือนจะมีจาํ กัดเพียงตอบสนองต่อผูเ้ รียน
เท่านัน้ ทฤษฎีทก่ี ล่าวข้างต้นหาได้กล่าวถึง สังคม การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม สิง่ แวดล้อม เทคโนโลยี องค์
ความรูท้ ม่ี อี ยู่อย่างหลากหลาย ว่าจะมีกระบวนการเรียนรู้
ปรับตัวอย่างไร จะรับมืออย่างไรเมื่อความเปลี่ยนแปลง
ของพลวัตรต่างได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง องค์ความรู้ท่ี
ถูกต่อยอดอย่างรวดเร็ว ผูเ้ รียนจะปรับตัวไปในทิศทางใด
จึงจะสามารถเรียนรู้จากข้อมูลทีม่ อี ยู่และสามารถอยู่รอด
อย่างมีความสุขได้ในภาวะที่กระแสของโลกที่เปลี่ยนไป
การแข่งขันกันตลอดเวลาด้วยระบบเศรษฐกิจทุ นนิ ยม
นัน่ คือข้อจํากัดของทฤษฎีการเรียนรูใ้ นปจั จุบนั ทีไ่ ม่ได้
กล่ า วถึ ง พลวัต รของโลก ความเชื่อ มโยงของสัง คม
เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ข่ า วสารและสิ่ง แวดล้ อ ม การ
ตอบสนองต่ อสิง่ เร้าที่ไม่ใช่วตั ถุ ความรู้ท่ไี ม่ได้เกิดจาก
ประสบการณ์ หรือการลงมือปฏิบ ัติ ความสําคัญต่ อ
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางอาจเปลีย่ นเป็ นสิง่ อื่นแทน เมื่อเป็ น
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เช่ นนั น้ แล้วทฤษฏีใ ดจึงจะเหมาะสมกับ การเรียนรู้ใ น
ศตวรรษที่ 21ที่มวลมนุ ษยชาติกําลังเดินทางเข้าไปหา
อย่างไม่มกี ารเตรียมการรับมือใด ๆ
สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมแห่งข้อมูลข่าวสาร สังคม
ของการแบ่งปนั (Share) สังคมออนไลน์ (Social Network)
เป็ นชื่อเรียกสังคมในโลกไซเบอร์การติดต่อสื่อสารระหว่าง
กันในปจั จุบนั การเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร
ใช้เวลาเพียงไม่ถงึ วินาทีจากสื่อหรือนวัตกรรมเทคโนโลยี
ทางการสือ่ สาร (Technological innovation) จากนัน้ เป็ น
ขัน้ ตอนของการศึกษาทําความเข้าใจกับสิง่ ทีอ่ ยากรู้ หรือ
สิ่งที่ต้ องทํ าความเข้าใจ ภายใต้ บริบ ทของการสืบค้ น
(Search) ข้อมูลที่เป็ นไปอย่างง่ายและเร็ว นัน่ คือข้อ
ได้ เ ปรี ย บอย่ า งมากเมื่ อ เที ย บกั บ ยุ ค ก่ อ นหน้ า [1]
นั กวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิว เตอร์ และ
เครือข่ายต่างให้ความเห็นตรงกันว่ามีความรู้มากมายที่
เกิดขึน้ ในปจั จุบนั ในบางเรื่องเราไม่เคยรูม้ าก่อน ในช่วง
10 ปี ท่ผี ่านมาAmerican Society of Training and
Documentation (ASTD) ยืนยันว่าปริมาณของความรูใ้ น
โลกทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็ นสองเท่าในช่วง 10 ปี ทผ่ี ่านมา และ
เพิม่ ขึน้ เป็ นสองเท่าในทุก ๆ 18 เดือน[2] ความก้าวหน้า
ในเชิงวิชาการและวิวฒ
ั นาการของเครื่องมือสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้ข้อมูลความรู้ท่ีค้นพบและ
สร้างขึน้ มีปริมาณมากขึน้ อย่างเท่าทวีคูณและถูกกระจาย
ออกไปทัวโลกอย่
่
างไร้ขอบเขตมีการประเมินกันว่าความรู้
ทีม่ นุษย์คน้ พบ ตัง้ แต่กลางศตวรรษที2่ 0มาจนถึงปจั จุบนั
คือประมาณ 50–60 ปี ทผ่ี ่านมามีปริมาณเท่ากับความรูท้ ่ี
สะสมมาตัง้ แต่ สร้างโลกมาจนถึงกลางศตวรรษที่ 20
ทีเดียว
ความรู้ ใ นป จั จุ บ ันได้เ ปลี่ยนรู ปแบบจากเคยอยู่ ใ น
หนั งสื อ วารสาร งานวิ จ ั ย ที่ เ ป็ นรู ป เล่ มเป็ นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ท่ีเพิ่มความสะดวกในการสืบค้น พกพา
และแพร่กระจายความรู้นัน้ ให้เกิดการรับรู้และเปิ ดกว้าง
สําหรับมวลมนุ ษยชาติ ในทุกวินาทีทผ่ี ่านไปการส่งผ่าน
มีอยู่ตลอดเวลาส่งให้การต่ อยอดในองค์ความรู้ให้เป็ น
ความรูใ้ หม่ มีการพิสจู น์ซ้าํ มีการหักล้างทฤษฎีเดิมโดย
ผูร้ ู้คนใหม่ หรือสถาบันใหม่ องค์ความรู้ทค่ี ดิ ว่ามีความ
คงทน คงที่ มีเสถียรภาพไม่สามารถหักล้างได้จากองค์
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ความรูอ้ ่นื ทฤษฎีอ่นื ต้องทบทวนและทําความเข้าใจกัน
ใหม่ว่าตราบใดทีโ่ ลกหมุนไปองค์ความรูต้ ่าง ๆ ก็จะหมุน
ตาม มีการเพิม่ เติม มีการหักล้าง มีการเผยแพร่ไม่มกี าร
หยุดนิ่ง เสมือนโลกใบนี้ได้เปลีย่ นเป็ นสังคมโลกแห่งการ
เรี ย นรู้ โลกของการแบ่ ง ป นั สัง คม ประเทศชาติ
ประชาชน จะต้องหมุนตามก้าวให้ทนั หากช้าไม่ตดิ ตาม
ก็จะล้าหลังอย่ างรวดเร็วเช่ นกัน ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึน้ ต่าง ๆ นา ๆ ในปจั จุบนั ความเป็ นไปของโลกใบนี้
อาจแทนดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 สังคมโลกของการเปลีย่ นแปลง
ถ้าจะพูดถึงสังคมในปจั จุบนั เมื่อเกิดเป็ นสังคมออนไลน์
ขึน้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย่อมเกิดตลอด แม้ว่า
องค์ความรูท้ ไ่ี ด้อาจยังไม่ได้รบั การพิสจู น์ ผ่านกระบวนการ
ทีเ่ ป็ นการวิจยั รับรองผลให้เป็ นทีน่ ่ าเชื่อถือว่ามีความแม่น
ตรง (Validity) สามารถใช้งานได้จริงมากน้อยแค่ไหน
ไม่อาจมีใครพิสจู น์ทราบได้แน่ ชดั ผูใ้ ช้งานต้องลองใช้และ
ตัดสินใจเชื่อด้วยตนเอง แต่ดว้ ยกระบวนการทีเ่ กิดขึน้ ใน
โลกของสัง คมออนไลน์ บนเครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต
เทียบเคียงได้กบั กระบวนการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง วิถี
ที่เกิดขึ้นอย่ างต่ อเนื่ องและตลอด เวลาสามารถแลก
เปลีย่ นความรูก้ นั ระหว่างสมาชิกเรียนรูร้ ่วมกันผ่านระบบ
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

การบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Learning
management system: LMS) [1] ผูเ้ รียนอาจอยู่มุมหนึ่ง
ของโลกแต่ผู้สอนกลับอยู่อกี มุมหนึ่งของโลกแต่สามารถ
สือ่ สารแลกเปลีย่ น มีปฏิสมั พันธ์ เกิดการเรียนรูร้ ่วมกัน
เป็ นการทลายกําแพงของระยะทาง เวลา และชาติพนั ธุ์
ของมวลมนุษยชาติทป่ี ิ ดกัน้ มานาน
นักปราชญ์และนักวิชาการทางการศึกษาหลายท่าน
ต่างทําการสํารวจรวบรวมและวิจยั เพื่อค้นหาซึ่งปจั จัย
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รียน ทัง้ นี้สาเหตุสาํ คัญ
คือสถาบันการศึกษาผลิตบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการ
ของสถานประกอบการ สังคม ไม่สนองต่อระบบเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ ไม่มคี วามเป็ น
ผูน้ ํา ไม่กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิง่ ทีด่ งี าม ไม่มคี วามรู้
ในการใช้ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีท่ที ันสมัย
และทีส่ าํ คัญขาดคุณธรรม จริยธรรม นัน่ คือคุณลักษณะที่
ขาดหายไปของผลที่ เ กิ ด จากการเรี ย นรู้ ข องผู้ เ รี ย น
ภายหลังจากสถานการณ์การรุนแรงขึน้ เรื่อย ๆ ส่งผลให้
ระบบเศรษฐกิจ เกิดการชะลอตัว หรือในบางประเทศ
เกือบล่มสลายต้องใช้เวลาในการฟื้ นฟูเป็ นเวลานาน ทุก
คนทุกองค์กรต่างจับจ้องหาคนผิด หรือที่ระบายรองรับ
ความผิดพลาดทีเ่ กิดขึน้ หาได้มกี ารกล่าวโทษตนเองหรือ
ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตน
เพียงผู้เดียว แต่ กลับกลายเป็ นทุ กสายตาจับจ้องมาที่
ระบบการศึกษา แล้วตัง้ คําถาต่ อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
ระบบการศึกษาที่ผลิตคนออกมาทําลายระบบเศรษฐกิจ
และสังคมให้พงั พินาศได้เช่ นนี้ ทุ กสถาบันที่ร ับผิดชอบ
ทางการจัดการเรียนการสอนต้องกลับมาทบทวนบทบาท
หน้าที่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เกิดขึน้ กับบัณฑิตที่
เป็ นความรับผิดชอบของตน ด้วยการระดมสมองเพื่อใช้
เป็ นแนวคิดในการควบคุ มคุ ณภาพบัณฑิตให้ตรงตาม
ความต้องการ มีทกั ษะ มีสมรรถนะทีส่ ารถทํางานได้ตรง
ตามความต้ อ งการของตลาดแรงงาน หรือ สามารถ
ตอบสนองต่ อการพัฒนาในปจั จุบนั ได้ ในหลายแนวคิด
และทฤษฎีทต่ี ่างค้นหา วิจยั เพื่อให้ได้มาซึง่ คุณลักษณะ
ของบัณฑิต ดังนี้ [3] มีความคิดริเริม่ รูจ้ กั วิเคราะห์หา
เหตุผล มีความเชื่อมันในความสามารถของตนเอง
่
ยึด
มันในคุ
่
ณธรรมของศาสนาถือประโยชน์สุขส่วนรวมเป็ น
ทีต่ งั ้ มีความรู้ในสาขาวิชาทีต่ นศึกษา ผลิตและสร้างสิง่
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ใหม่ ๆ ประพฤติตนตามกรอบประเพณีอนั ดีงามของ
สังคม รักการค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมอยู่เสมอ มีความ
รั บ ผิ ด ชอบสู ง พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ นคนทั น โลกทั น
เหตุ การณ์ อยู่เสมอ มีความขยันและไม่ย่อท้อต่ อความ
ยากลําบาก เข้าใจปญั หาของสังคมอย่างแจ่มชัด รู้จกั
กาลเทศะกริยามารยาทดี ให้ ความสําคัญกับอนาคต
มากกว่ าอดีต ซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทยมีมนุ ษย์
สัมพันธ์ดี มีอุ ดมคติเป็ นเป้ าหมายในการดํ าเนิ นชีวิต
อ่อนน้อมถ่อมตนยึดหลักอาวุโส และเสียสละอุทศิ ตน นัน่
คือคุณลักษณะ 20 ประการทีพ่ งึ ประสงค์ของบัณฑิตใน
ประเทศไทย ทีผ่ ลิตจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
จุดเปลีย่ นของสังคมโลก ปฏิเสธลําบากว่าไม่มสี ่วนใด
ที่ไม่ได้รบั ผลกระทบ หรือต้องปรับตัวตาม โดยเฉพาะ
วงการการศึกษาที่ทุ กคนคิดว่ าเป็ นรากฐานของสังคม
รากฐานของการพัฒนา เมื่อเกิดเหตุ อ ันไม่พึงประสงค์
หรืออุบตั เิ หตุทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทุกคน
จะจับจ้องย้อมกลับนํ าเอาความผิดต่ าง ๆ มาลงที่
การศึกษา นัน่ ก็ผดิ นี่กไ็ ม่ดี นัน่ ก็ไม่ใช่ คือบทสรุปที่
ั หาคือ
การศึก ษาต้ อ งวนเวีย นรับ สุ ด ท้ ายการแก้ ป ญ
ปฏิรูป (รื้อ) คิดใหม่ ทําใหม่ โดยไม่ สนใจว่ าต้องใช้
เวลานานแค่ ไหนก็ตาม เพียงเพื่อให้กระแสสังคมลืม
ความเจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต ทุกอย่างจะลงเอยอย่างไร
ค่ อยว่ ากัน เหมือนสายลมที่พ ัดผ่ านไป แทนที่ระบบ
การศึ ก ษาจะพั ฒ นาตามติ ด หรื อ ก้ า วให้ ไ กลกว่ า
เทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงต่ าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ปจั จุบนั แต่ความเป็ นจริงหาเป็ นเช่นนัน้ ไม่ การศึกษา
โดยเฉพาะประเทศไทย วนเวียนอยู่แต่พฒ
ั นาไปสักระยะ
ก็หยุด และเสมือนจะถอยกลับไปตัง้ หลักกันใหม่ การ
กลับไปตัง้ หลักใหม่อาจผ่านเส้นขอบของการเชื่อมต่อของ
ยุคสมัย เหมือนกลับไปตัง้ หลักกันใหม่ตงั ้ แต่ยุคเริม่ ต้นที่
มีการศึกษาในเมืองไทยอาจเป็ นเพราะความมึน หรือ
สับสนในนโยบายที่มกี ารเปลี่ยนแปลงไปตามรัฐบาลที่ว่า
บ่ อ ยแล้ ว การเปลี่ ย นตั ว รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ศึกษาธิการมีการเปลี่ยนบ่ อยกว่ ารัฐบาลเสียอีก จึงไม่
แปลกว่ า ฝ่ า ยปฏิ บ ั ติ จ ะต้ อ งรอท่ า ที รอนโยบาย รอ
วิสยั ทัศน์ใหม่ ทีท่ ่านผูน้ ํากระทรวงจะแถลงจึงจะสามารถ
นํ าไปปฏิบตั ิได้ นัน่ ก็เป็ นปญั หาในส่วนหนึ่ง แล้วถาม
ต่อไปอีกว่าท่านจะอยู่ในตําแน่ งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
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ศึกษานี้ อีกนานเท่ าไร ไม่ สามารถมีใครให้คํ าตอบได้
ฝ่ายปฏิบตั ิกท็ ําตามนโยบายไป อาจจะยังไม่ครบทุกข้อ
หรือทําได้สกั สองถึงสามข้อ ท่านรัฐมนตรีก็เป็ นอันต้อง
หลุ ดจากตํ าแหน่ งไป หลังจากนั น้ ฝ่ายปฏิบ ัติ ผู้ท่ีรอ
ความหวัง ความสัมฤทธิผลของนโยบาย
จะดําเนินการ
์
อย่างไรต่อ คําตอบง่าย ๆ คือรอเพียงเพราะสิง่ ที่ทําไป
อาจเสียเปล่ าเนื่ องจากไม่ ตรงกับนโยบายของรัฐมนตรี
คนใหม่ นันก็
่ เป็ นปญั หาอีกเช่นกัน
ความเป็ นไปของปญั หาก็วนเวียนอยู่ประมาณนี้ เป็ น
หลัก แต่ปญั หาอื่นก็ใช่ว่าไม่มแี ต่กก็ ลับมากมายเช่นกัน
นักวิชาการทางการศึกษาของไทยหลายท่านแสดงท่าที
เป็ นห่วงเนื่องจากปญั หาเยอะแก้ไม่หมดเหมือนอุดรอยรัว่
อุดตรงนี้เสร็จ ตรงนัน้ ก็รวั ่ ประเทศเรามัวแต่แก้ปญั หา
เดิม ๆ หรือย้อนเวลากลับไปแก้ปญั หาเก่าที่ยงั คาราคา
ซัง น้อยนักทีจ่ ะมองไปข้างหน้า มองไปด้วยวิสยั ทัศน์ท่ี
มีประโยชน์ กว้างไกล ความสามารถในการแข่งขันได้
ของพลเมืองทัง้ การศึกษา เศรษฐกิจ สังคมที่มคี ุณภาพ
เมื่อเหลียวมองดูเพื่อบ้านรอบข้างทีก่ ําลังจะเปิ ดประตูเข้า
หากันทัง้ 10 ประเทศ ก่อกําเนิดเป็ นสมาคมอาเซียนใน
ปี พ.ศ.2558
ที่ม ีการถ่ ายโอนความรู้ การศึกษา
แรงงาน ทรัพยากร การเงิน ฯ เมื่อมีการสํารวจทีไรยิง่
ั หาคือความจริงที่
เสมือนตอกยํ้าปญั หา ตอกยํ้าว่าป ญ
ประชาชนชาวไทยควรจะยอมรับและทําความเคยชินกับ
ผลสํารวจทีไ่ ม่อยู่ในอันดับสุดท้าย ก็รองสุดท้าย จากทุก
สํานักที่ได้ทําการสํารวจและวิจ ัย นัน่ เป็ นเพียงแค่ การ
เตือนสติว่ าอะไรกํ าลังเกิดขึ้น จึงไม่ ใ ช่ เรื่องแปลกกับ
อันดับจากผลสํารวจ หรือผลวิจยั ในบทสรุปที่มี หากเรา
ย้อนกลับไปดูในบทที่ 1 ซึง่ เป็ นบทนํา เป็ นบททีว่ ่าด้วย
ที่มาของปญั หา ซึ่งเป็ นปญั หาเดิม ๆ ที่กล่าวมาแล้ว
บทสรุปจึงเป็ นเช่นทีท่ ุกคนได้รบั รู้และต้องทําความเข้าใจ
ต่อไป
ในขณะที่ถ้ามองออกไปไกลกว่ าอาเซียน ในหลาย
ประเทศทีม่ คี วามเจริญรุ่งเรืองด้านอารยะธรรมจากอดีตถึง
ปจั จุบนั จะเห็นว่าระบบการศึกษาเป็ นฐาน (Foundation)
ที่คนในประเทศให้ความสําคัญ ประเทศเหล่านัน้ ไม่ได้
ั หาในอดีตแต่ อย่ างใด เขากลับทํา
วนเวียนที่จะแก้ป ญ
ปจั จุบนั ให้ดที ส่ี ุด และมองต่อไปข้างหน้าว่าจะรับมือ จะ
เตรียมการอย่างไรกับสิง่ ทีจ่ ะเกิด จะเปลีย่ นแปลงปจั จุบนั
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อย่างไรเพื่อให้มอี นาคตที่สดใส สามารถดํารงชีวติ อยู่ได้
อย่างมีความสุข สนองต่อความมันคงทางด้
่
านเศรษฐกิจ
การคลัง และเพื่ออนาคตทีย่ งยื
ั ่ นของพลเมือง การศึกษา
ทีม่ คี ุณภาพส่งให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพนําความรูท้ ่ไี ด้ไป
ประยุ ก ต์ ใ ห้ เ กิ ด ความเหมาะสมต่ อ การเปลี่ย นแปลง
ดังนัน้ ในหลายประเทศ เช่น เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
สหรัฐอเมริกา ฯ ต่ างมองไปยังศตวรรษข้างหน้ าที่จะ
มาถึง ในที่น้ีคอื ศตวรรษที่ 21 (21st Century) ว่า
ปจั จุบนั มีปจั จัยอย่างไรทีส่ ามารถเชื่อมต่อและเกือ้ หนุ นได้
สําหรับ การวางรากฐานของการพัฒนา นั น่ คือระบบ
การศึกษาทีส่ ามารถเชื่อมโยงจากปจั จุบนั ไปหาอนาคตได้
อย่ างลงตัว และสามารถต่ อยอดองค์ค วามรู้เพื่อการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ น
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
นักวิชาการ นักการศึกษาในต่างประเทศมีการปรึกษา
หารือกันถึงแนวโน้มความเป็ นไปได้ว่ารูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบใดจากความเชื่อมโยงที่มใี นปจั จุบนั ถึง
จะสามารถสนองต่ อ พลวัต รของความเปลี่ย นแปลงที่
เกิดขึน้ ขณะเดียวกัน นักการศึกษาของไทยหลายท่านก็
ได้แสดงทัศนคติ ความคิดเห็น แต่ โดยส่วนมากจะมอง
ไปที่การปรับตัว การดําเนิ นการ ทักษะ สมรรถนะที่
อยากให้เป็ น หรือที่ผู้เรียนจะต้องมี ในศตวรรษหน้ า
จากจุดเปลีย่ นของสังคมโลก [3] มีจุดมุ่งหมายให้ผเู้ รียน
เกิดความเปลี่ยนแปลงตนเองของผู้เรียนให้เข้าใจในสิง่ ที่
จะเกิดขึน้ ต่อไปในอนาคตโดยสรุปได้ดงั รูปที่ 2

รูปที่ 2 จุดเปลีย่ นของสังคมโลก ปรับปรุงจาก [3]
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 5 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2557

รูปที่ 2 คือจุดหมายเมื่อเทียบกับปจั จุบนั ว่าผลจาก
การเรียนรูจ้ ะเปลีย่ นแปลงผูเ้ รียนไปในทิศทางใดในโลกยุค
ใหม่ หรือศตวรรษที่ 21 [3] มีความหลากหลาย มี
ลักษณะเฉพาะ การรวมเป็ นกลุ่มอย่างชัดเจน พลเมือง
โลกจะต้องปรับตัวให้ได้ ปรับเปลีย่ นทัศนคติต่อสิง่ ต่าง ๆ
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถเปลีย่ นงานหรือกิจกรรมได้อย่าง
อิสระเสรี ทัง้ นี้ตอ้ งเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตามให้ทนั
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ มีขอ้ มูล มีเหตุผล สามารถ
รับสื่อใหม่ได้ มีทกั ษะในการคิดวิเคราะห์ ประเมินผล
สามารถเรียนรูป้ ญั หา มีจติ สํานึกร่วมกันในสิง่ ดี ร่วมกัน
แก้ไขปญั หา รู้จกั ตัวเอง เป็ นตัวของตัวอง มีความโดด
เด่ น มีความดี ความงาม มีความเป็ นเอกลักษณ์ มี
ทางเลือกที่หลากหลาย สามารถสร้างทางเลือกได้ด้วย
ตนเอง มี ผ ลงานที่ เ ป็ นที่ ย อมรั บ ที่ ก ล่ า วมาคื อ
คุณสมบัติของผู้ท่สี ามารถใช้ชีวติ อยู่ในโลกยุคใหม่ แต่
ก่ อนจะถึ งจุ ดนั น้ พลเมืองต้ องได้ร ับการศึกษา การ
เรียนรู้ การสอนโดยครู หรือ สิง่ อื่นทีไ่ ม่ใช่ครูแต่สามารถ
สื่อสาร หรือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ผเู้ รียน เกิดเป็ นการ
เรียนรูข้ น้ึ และสัมฤทธิผล
์ (Achievements) คือการอยู่ใน
สังคมโลกยุคใหม่ได้อย่างมีความสุข
เมื่อมีชีวิตเกิดขึ้นสิ่งต่ อไปคือการมีชีวิตอยู่ รอดได้
อย่างไร ทักษะในการใช้ชวี ติ ควรเป็ นเช่นใดจึงจะสามารถ
ตอบสนองวิถชี วี ติ (Life style) ของตนได้อย่างลงตัว ไม่
ว่าจะในอดีต ปจั จุบนั หรืออนาคต ในโลกยุคใหม่มีผู้
เสนอทักษะในการดําเนินชีวติ [3]

รูปที่ 3 ทักษะการใช้ชวี ติ ในศตวรรษที2่ 1
ปรับปรุงจาก [3]
นัน่ คือวิถีความเป็ นไปของชีวิต การใช้ท ักษะเพื่อ
ความอยู่ ร อด แต่ ก่ อ นที่จ ะเกิด เป็ น ทัก ษะในรู ป ที่ 3

_14-1303(001-222).indd 213

จะต้องมีการเรียนรู้เกิดขึน้ ก่อน ผู้เรียนจะต้องได้รบั การ
พัฒนาจากรูปแบบการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสมกับทฤษฎี
โดยครูในปจั จุบนั เป็ นผู้กําหนดจุดมุ่งหมาย หาความรู้
มาให้ผเู้ รียน คัดกรองความรูท้ ไ่ี ด้ให้ผเู้ รียน บอกความรู้
ทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ความรู้ ประยุกต์ และสุดท้ายคือครูเป็ น
ผูป้ ระเมินผูเ้ รียน ทีก่ ล่าวคือเป็ นกระบวนการสอนของครู
ในปจั จุบนั ในภาพรวมคือครูเป็ นผูใ้ ห้ความรู้ ในโลกยุค
ใหม่ท่คี รูจะต้องปรับเปลี่ยนสัตตวิธี ให้มีความทันสมัย
ครูต้องให้ผเู้ รียนกําหนดจุดมุ่งหมายเอง ผูเ้ รียนสามารถ
หาความรู้ได้เอง คัดกรองพิจารณาความรู้ท่ีได้มา ครู
แนะองค์ความรู้ทเ่ี กิดขึน้ ใหม่ สอนให้เด็กตกผลึกความรู้
เอง ส่งเสริมสนับสนุ นให้ผู้เรียนประยุกต์ความรู้ และที่
สําคัญคือ ผู้เรียนทําการประเมินผลด้วยตนเอง นัน่ คือ
สัตตวิธขี องครูผเู้ อือ้ ความรูใ้ นโลกยุคใหม่ ยกตัวอย่างจาก
Steve Jobs ผูก้ ่อตัง้ และ CEO of Apple Inc. และอีก
หลายบริษทั ในประวัตขิ องการเรียนเขาเป็ นผูเ้ รียนรูด้ ว้ ย
ตนเองจากความรู้ท่มี อี ยู่รอบตัว และเลือกที่จะศึกษาใน
ความรูท้ ต่ี นอยากรู้ เขาไม่จําเป็ นต้องเรียนในห้องเรียนที่
มีครูสอน ไม่ต้องเข้าชัน้ เรียนตามเวลาที่ครูกําหนด ไม่
ต้องส่ งการบ้านหรือรายงานตามที่ครู ส งั ่ แต่ เขากลับ
ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างอิสระเสรี ตามที่เขาอยากจะรู้
อยากจะเรียน และทีส่ ําคัญเขาสามารถนํ าความรู้ทไ่ี ด้มา
ประยุ กต์ต่ อยอดองค์ความรู้ด้วยตัวเขาเอง นับว่ าเป็ น
รูปแบบการเรียนที่ประสบผลสําเร็จอย่างยิง่ ถ้าผู้เรียนมี
ความตัง้ ใจจริง ในขณะเดียวกัน ถ้ามีนักเรียนอย่างเขา
หลายคน ครูจะทําอย่างไร ครูจะจัดการเรียนการสอนให้
เขาเหล่านัน้ อย่างไร
ศตวรรษที่ 21 รูปแบบการเรียนการสอนจะต้อง
เอื้ออํานวยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองเป็ น
สําคัญ อย่างไรก็ตามการเน้นผูเ้ รียนเป็ นสําคัญก็ยงั คงไว้
เช่ น เดิ ม อั น เนื่ องมาจากบทบาทของผู้ เ รี ย นจะมี
หลากหลายขึน้ การจะมุ่งผลสัมฤทธิให้
์ เกิดแก่ผู้เรียนคง
ต้ อ งผสมผสานกัน ในหลากหลายทฤษฎี หรื อ การมี
รูปแบบทีม่ คี วามยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอน อัน
เนื่องมาจากความต้องการของผูเ้ รียน รูปแบบการเรียนรู้
ทีแ่ ตกต่าง ทําให้ครูต้องจัดการเรียนการสอนทีเ่ หมาะสม
ปรับเปลี่ยนจากครูผู้สอน เป็ นครูผู้อํานวยความรู้ให้กบั
ผู้เรียน ดังนัน้ แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ
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ยืดหยุ่ นน่ าจะเป็ นแนวทางที่เหมาะแนวทางหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอนในโลกยุคใหม่
การเรียนรูแ้ บบยืดหยุ่น
การเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นเป็ นการเรียนรู้ท่เี น้ น
ผูเ้ รียนเป็ นศูนย์กลางส่งเสริมความเป็ นอิสระมากขึน้ และ
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนอกจากนี้ยงั ช่วย
ให้ผู้ เรียนสามารถควบคุ ม การเรีย นรู้ข องตนเอง และ
สามารถกํากับตัวเองได้ ทัง้ ยังเป็ นทางเลือกให้กบั ผูเ้ รียน
และผูส้ อนอีกด้วย[4] การเรียนรูอ้ ย่างยืดหยุ่นเป็ นวิธกี าร
จัดการศึกษาทีจ่ ะเอือ้ ให้ผู้เรียนได้มโี อกาสเลือกเรียนตาม
ความสนใจ ความถนัดของตนเอง โดยเน้นการเรียนรูจ้ าก
แหล่ งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งจะทํ าให้เกิดการพัฒนา
ผู้เรียนในด้านความสามารถในการเลือกและวิเคราะห์
ข้อมูลหรือสารสนเทศ รู้จกั การวางแผนการใช้สารสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์และตรงกับความต้องการมากทีส่ ดุ [5] ซึง่
โมเดลของการเรียนรู้แบบยืดหยุ่ น ในการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ประกอบด้วย 4 อย่าง คือ สถาบัน การ
ดําเนินงาน การสอน และเทคโนโลยี โดยเน้นเกี่ยวกับ
ระบบแบบบูรณาการที่มเี ทคโนโลยีเข้ามา ซึ่งไม่ควรจะ
แยกออกจากกัน จากส่วนที่เหลือของรูปแบบโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในส่วนการสอนของผูส้ อน ซึง่ สถาบันสามารถนํา
เทคโนโลยีพร้อมเพิม่ ความยืดหยุ่น ให้ความยืดหยุ่นคงที่
ให้ความยืดหยุ่นมากกว่า หรือเพิ่มความยืดหยุ่นอย่าง
ต่ อ เนื่ องได้ด ังนั น้ การเรีย นรู้ แ บบยืด หยุ่ น จึง หมายถึ ง
วิธกี ารจัดการเรียนการสอน เป็ นการเรียนรูท้ ่มี หี ลายชัน้
และหลายมุมของวิธีการเรียน ในแง่ของเวลา สถานที่
ตัวอย่าง เนื้อหา และรูปแบบของการเรียนรูแ้ บบประยุกต์
ในระดับทีแ่ ตกต่างกัน มีวตั ถุประสงค์ทค่ี รอบคลุมถึงการ
เพิ่มโอกาสและเป็ นตัวเลือกสําหรับผู้เรียน และควบคุ ม
การเรียนรู้ท่หี ลากหลายตามรูปแบบของผู้เรียน ซึ่งการ
เรียนรูแ้ บบยืดหยุ่นไม่ได้เป็ นเพียงทางเลือกของการศึกษา
แต่ยงั เป็ นแรงผลักดันเสริมสร้างให้ผเู้ รียนได้มโี อกาสเลือก
มากขึน้ และทําให้ผเู้ รียนมีความรับผิดชอบอีกด้วย
การเรียนรู้แบบยืดหยุ่ น คือวิธีการจัดการเรียนการ
สอนที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบริบททางเศรษฐกิจ
และสังคม และผลทีไ่ ด้จากการเรียนรูใ้ นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีลกั ษณะแตกต่างกัน ซึง่ เหตุผลของการ
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เปลี่ยนแปลงวิธกี ารเรียนรู้เพื่อให้มคี วามยืดหยุ่นมากขึน้
สามารถตอบสนองทางเศรษฐกิจได้และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่ นช่วยลดค่ าใช้จ่ายใน
การลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้
วิธีการสอนที่มีความยืดหยุ่ น มีประสิทธิภาพในการให้
ความรู้ เ พิ่ ม มากขึ้ น การจั ด การศึ ก ษาแบบยื ด หยุ่ น
ได้เปรียบด้านการตลาดการศึกษามากกว่า และการศึกษา
ทีม่ คี วามยืดหยุ่นเป็ นวิธกี ารของการบรรลุความก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจผ่ านทักษะของผู้เรียน[6]วิธีการสอนที่มี
ความยืดหยุ่นมีประสิทธิภาพในการให้ความรูเ้ พิม่ มากขึน้
ทําให้มคี วามยืดหยุ่นมากขึน้ ในด้านเวลา สถานที่ และ
รูปแบบของการศึกษาสถาบันการศึกษาให้ผู้เรียนเลือก
ช่วงเวลาที่ต้องการศึกษาได้มตี ัวเลือกอื่น ๆ ที่มคี วาม
ยืดหยุ่น และตอบสนองความหลากหลายของผู้เรียนได้
การตอบสนองต่อความต้องการสําหรับผู้เรียนที่ประกอบ
อาชีพแล้ว ทีผ่ เู้ รียนจะสามารถเลือกเรียนได้ตามช่วงเวลา
ต้องการ ตอบสนองต่ อสถานการณ์ ท่ีเปลี่ยนแปลงและ
เวลาในการเรีย นรู้สํ า หรับ นั กศึก ษา การเรีย นรู้ แ บบ
ยืดหยุ่นเป็ นการขยายโอกาสการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่
ไม่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ เป็ นวิธกี ารใน
การเข้าถึงตลาดผูเ้ รียนอย่างได้ผล ระบบทีม่ คี วามยืดหยุ่น
ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความยืดหยุ่นจาก
การใช้ เ ทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร ความ
ยืดหยุ่นในการเตรียมงานของผูด้ ําเนินการ ทีมงาน การ
พัฒ นาบัณ ฑิต ดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งคล่ อ งตั ว มีค วาม
ยืดหยุ่นตามกรอบคุณวุฒทิ ่กี ําหนดคุณสมบัตแิ ละผลการ
เรียนรูไ้ ด้
จากการสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการทัง้ ในและ
ต่ างประเทศ เกี่ยวกับองค์ประกอบในการเรียนรู้แบบ
ยืดหยุ่นทีส่ าํ คัญ สามารถสรุปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบองค์ประกอบการเรียนแบบ
ยืดหยุ่น


















จากแนวคิดของนักวิชาการ พบว่า นักวิชาการทัง้ 3
คนให้แนวคิดตรงกันเกีย่ วกับองค์ประกอบการเรียนรูแ้ บบ
ยืดหยุ่ นในด้านการจัดการเรียน ส่วนด้านเวลา ด้าน
เนื้อหา ด้านการส่งถ่ายความรู/้ การติดต่อสื่อสารและด้าน
การประเมินผล มีนกั วิชาการให้ความสําคัญและมีแนวคิด
ตรงกัน 2 คน ดังนัน้ ในการเรียนรูแ้ บบยืดหยุ่นจึงน่ าจะ
มีองค์ประกอบที่สาํ คัญอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านการ
จัดการเรียน ด้านเวลา ด้านเนื้ อหา ด้านการส่งถ่ าย
ความรู/้ การติดต่อสือ่ สาร และด้านการประเมินผล
การประยุ ก ต์ก ารเรี ย นรู้แ บบยื ด หยุ่ น สํา หรับ การ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ในกระบวนการเรียนรูใ้ ห้ผเู้ รียนมีการควบคุมมากขึน้
ครูจะกลายเป็ นผู้จดั การและผู้อํานวยความสะดวกของ
กระบวนการ โดยการสร้างทรัพยากรที่เหมาะสมหรือ
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อํานวยความสะดวกในการเข้าถึงผูเ้ รียน เทคโนโลยีมี
บทบาทสํา คัญ ในกระบวนการนี้ ดัง นัน้ การเรีย นรู้ท่ีมี
ความยืดหยุ่นไม่ได้เป็ นวิธกี ารศึกษาที่แตกต่าง แต่เป็ น
การขยายและรวมจํ า นวนวิธีก ารที่คุ้น เคยที่มีอ ยู่แ ล้ว
และพัฒ นาเพื่อ การเรีย นรู้แ ละการเรีย นการสอนให้มี
ความยืดหยุ่น ซึง่ สามารถพบการเรียนรูแ้ บบยืดหยุ่นใน
ห้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย การเรียนรู้ด้วยระบบ
ทางไกล การเปิ ดกว้างทางการเรียนรู้ การเรียนรูแ้ บบ
อิสระ การเรียนรูแ้ บบออนไลน์ การเรียนรูผ้ ่านระบบมือ
ถือ การเรีย นรู้ผ่ า นระบบมัล ติมีเ ดีย ทรัพ ยากรการ
เรียนรู้ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์เพื่อการ
จัดการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ การเรียนรู้
แบบผสม การเรียนรู้เสมือนจริง และยังมีการเรียนรู้
แบบยืดหยุ่นที่พบได้ในวิธกี ารเรียนรู้ด้วยวิธอี ่นื ๆ ซึ่ง
จะต้อ งนํ า วิธีก ารเหล่ า นี้ ม ารวมกัน จะทํา ให้เ กิด ความ
สมบูรณ์มากขึน้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ท่เี หมาะสมกับ
สถานการณ์และความต้องการ ในระยะสัน้ มีหลายวิธที ่ี
จะทําให้ผู้เรียนมีความยืดหยุ่น และได้รบั ประโยชน์ ใ น
การศึกษาทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
การดํ า เนิ น การเรี ย นรู้ แ บบยื ด หยุ่ น ซึ่ ง ผู้ ส อนมี
ทางเลือกทีจ่ ะสามารถกําหนดได้ดงั นี้
1. มีปฏิสมั พันธ์และการส่งถ่ายความรู้ การพัฒนา
หลัก สูต รที่ผู้ส อนจะต้ อ งสร้า งความสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ทรัพยากรและวิธกี ารให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียน
2. โครงสร้างของเนื้อหา ขอบเขตของเนื้อหาจะต้อง
มีก ารเลือ กสรรและจะต้ อ งมีโ ครงสร้า งของเนื้ อ หาที่
ชัดเจน
3. ความก้าวหน้า การวัดประเมินความก้าวหน้าของ
การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม จะต้องได้รบั การพิจารณาโดยไม่
มีการชีน้ ําผูเ้ รียน
4. การติดต่อและมีปฎิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรียนและ
ผูส้ อนและกลุ่มกันอย่างสมํ่าเสมอ
5. การเลือกใช้ประเภทและการผสมผสานของสื่อ
ผู้สอนจะต้อ งเลือ กสื่อ การสอนจากโครงสร้า ง เนื้ อ หา
จากการสร้างปฏิสมั พันธ์และความต้องการของผูเ้ รียน
6. ขอบเขตของการกํากับตนเองของผูเ้ รียน ผูส้ อน
จะต้องตัดสินบนระดับความรูข้ องผูเ้ รียนด้วยความเป็ น
อิสระ
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7. ข้อจํากัด ได้แก่ ในเรื่องของเนื้อหา เวลา การ
รายงานความก้าวหน้ า การเข้าถึงของทรัพยากร และ
ประสบการณ์ และการเลื อ กระดั บ ความยื ด หยุ่ น ที่
เหมาะสม นอกจากนี้ ก ารสนั บ สนุ น ผู้ เ รี ย น การมี
บุคคลากร และประเด็นการพัฒนาทรัพยากร
การออกแบบการเรียนรูแ้ บบยืดหยุ่นให้มคี ุณภาพที่ดี
มีประสิทธิภาพจะขึน้ อยู่กบั ประสบการณ์ ความชํานาญ
และการจัดการทรัพยากรที่มี ซึ่งจะเกิดการยอมรับได้
จะต้องมีการจัดเตรียม และวางแผนล่วงหน้าทัง้ เวลาและ
ทรัพยากรรวมทัง้ ครูจะต้องไม่ ลืมนึ กถึงการสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรมสู่กระบวนการเรียน เพื่อให้ผเู้ รียน
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามความต้องการของสังคม
และสามารถตอบสนองต่ อ ระบบเศรษฐกิจ ได้ อ ย่ า งมี
คุ ณภาพ ในด้านของกระบวนการนัน้ ครู ผู้สอนอาจนํ า
หลักการสอนแบบอริยสัจ 4 เข้ามาร่วม เนื่องจากการสอน
แบบอริยสัจ 4 เป็ นการแสวงหาความรู้ โดยการหาวิธี
แก้ปญั หาด้วยตนเองตามขัน้ ตอนอริยสัจ 4 คือ กําหนด
ปญั หา ตัง้ สมมติฐาน ทดลองเก็บข้อมูล วิเคราะห์และ
สรุปผล [7] โดยมีองค์ประกอบสําคัญคือ กําหนดปญั หา
(ทุ กข์) ตัง้ สมมติฐาน (สมุ ท ัย) ทดลองและเก็บข้อมู ล
(นิโรธ)วิเคราะห์และสรุปผล (มรรค) มีขนั ้ ตอนดังนี้
1. ผูส้ อนกําหนดและนําเสนอปญั หา ซึ่งผู้สอนช่วยให้
ผูเ้ รียนศึกษาปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ด้วยตนเอง
2. ผูส้ อนช่วยให้ผเู้ รียนพิจารณาหาสาเหตุของปญั หา
พร้อมทัง้ หาวิธกี ารแก้ปญั หานัน้ ๆ
3. ใช้วิธีการทํางานเป็ นกลุ่ม แบ่งงานเพื่อบันทึก
ข้อมูล ออกแบบ ทําการเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล
4. ผูส้ อนช่วยให้ผเู้ รียนเกิดความเข้าใจและสรุปผลจาก
การวิเคราะห์ขอ้ มูล หรือการกระทําด้วยตัวเอง พร้อมทัง้
กําหนดแนวทางในการปฏิบตั ิ รวมทัง้ ช่วยกันคิดวิธกี าร
ควบคุมและติดตามของการปฏิบตั เิ มื่อแก้ไขปญั หานัน้ ๆ
สรุป
การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จะต้อง
สนองต่ อ ความหลากหลาย ความแตกต่ า ง ความ
เปลี่ย นแปลง ฯ ให้ ผู้ เ รี ย นมีคุ ณ สมบัติ คุ ณ ลัก ษณะ
อันพึงประสงค์ของเศรษฐกิจ สังคม ดังที่กล่าวข้างต้น
จากการศึ ก ษา รวบรวม วิ จ ัย ของทัง้ นั ก วิ ช าการ
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นักการศึกษาทัง้ ในและต่ างประเทศ ต่ างให้ความเห็น
ทีเ่ ป็ นประโยชน์ ให้ผู้ทม่ี สี ่วนเกีย่ วข้องนํ าไปประยุกต์ใช้
กับการจัดการเรียนรูใ้ นรูปแบบต่าง ๆ ทีม่ อี ยู่มากมายให้
เห็น ผลเป็ นรู ป ธรรมมากที่สุ ด ผู้ เ ขียนในฐานะที่เ ป็ น
อาจารย์สอนหนั งสือมีห น้ าที่ท ัง้ ให้ ความรู้แ ละอํ านวย
ความรู้ให้แก่ ลู กศิษย์ ได้เล็งเห็นความสําคัญของการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับ
หลาย ๆ สิง่ ทีค่ าดเดาไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 แต่ผเู้ ขียน
ก็พยามยามค้นหากระบวนการ วิธกี ารทีเ่ หมาะสม ปรับ
ให้เข้ากับการเรียนการสอน และทดลอง เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อพิจารณาถึงผลดี ผลเสีย ข้อจํากัด ซึง่ ผูเ้ ขียน
ขอเสนอรู ป แบบที่สามารถนํ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม นัน่ คือการเรียนแบบยืดหยุ่น ของนักวิชาการ
และนักการศึกษาที่ได้ช้แี นะแนวทางที่เป็ นประโยชน์ ใน
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 แต่สงิ่ ทีไ่ ม่อาจลืมสิง่ ที่
มีความสําคัญมากนัน่ คือ คุณธรรม (Moral) จริยธรรม
(Ethic) ทีค่ นทุกชนชาติ ทุกยุคทุกสมัยจะต้องมี หาก
ปราศจากทัง้ สองอย่างแล้วสังคมคงเกิดความวุ่นวาย เรา
อาจจะมองไปข้างหน้ าด้วยความรวดเร็วเพราะกลัวตาม
กระแสไม่ทนั (Trend) กลัวว่าจะล้าหลังตกยุคจนอาจลืม
นึกถึงบางสิง่ หรือหลายสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญและจําเป็ นใน
การปลูกฝงั ให้กบั เยาวชนทีจ่ ะเป็ นอนาคตของทุกชนชาติ
แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึน้ การเป็ นไปของวัต
จักรของโลกจะเป็ นไปอย่างเร็วหรือช้า แต่สงิ่ ที่คงอยู่คอื
สัจธรรม คําสอนของพระพุทธศาสดาในศาสนาพุทธมีมี
คนนั บ ถื อมากที่สุ ด ในโลก สืบ ทอดเป็ นหลักธรรมใน
พระไตรปิ ฎกกว่าสองพันห้าร้อยปี หากนํามาประยุกต์กบั
ทฤษฎีการจัดการเรียนการสอนแบบยืดหยุ่นที่ผู้เขียนได้
เสนอไว้ข้างต้น ผู้เขียนมัน่ ใจในรูปแบบการเรียนแบบ
ยืดหยุ่นผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบอริยสัจ 4 ว่า
จะสามารถเป็ นทางเลือกหนึ่งที่ดตี ่อทัง้ ผู้เรียนและผู้สอน
ผู้อํานวยการสอน ฯ ในโลกอนาคตข้างหน้ า หรือใน
ศตวรรษที่ 21 ที่เราทุกคนกําลังเดินก้าวย่างเข้าไปหา
ไม่ว่าคุณลักษณะของผูเ้ รียน บัณฑิต จะถูกกําหนดไว้ให้
มี ม าตรฐานอย่ า งไรก็ ต าม ด้ ว ยหลั ก ธรรมคํ า สอน
ผสมผสานกับ ทฤษฎี ท่ี มี ค วามยื ด หยุ่ น อยู่ ใ นตั ว แล้ ว
ประโยชน์ทงั ้ มวลคงเกิดแก่ผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ
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และสามารถสนองต่ อความต้องการที่หลากหลายของ
ผูเ้ รียนได้อย่างแน่นอน
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