


2      จุลสารนวัตกรรม

	 เนื้อหาในเล่มนี้ท่านจะได้พบกับเรื่องราวที่ดูแตกต่างแต่มี

ความสอดคล้องกนัไม่ว่าจะเป็นเรือ่งสดุไฮเทคอย่าง	AI	กบัเรือ่งสุดคลาสสิก

อย่างบุพเพสันนิวาส	 แต่ทั้งสองเรื่องมีความสอคคล้องกันที่พัฒนาการ

ของการเรียนรู้	ซ่ึงมีการศึกษาพัฒนาการของมนุษย์มาอย่างยาวนาน

ต่อเนื่อง	รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากเนื้อหาของจุลสารครับ
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ลักษณะนี้จะเห็นได้จากวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	ที่พยายามจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมโลก

กล่าวคือ	 การเรียนรู้ในยุคที่ผ่านมา	 มักเป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยวัตถุประสงค์บางประการเท่านั้น	 โดยวัตถุประสงค์เหล่านั้นจะ

ตอบโจทย์ทางการศึกษาและสังคมได้เพียงบางแง่มุมเท่านั้น	 แต่ในศตวรรษนี้	 โจทย์ทางการศึกษาดังกล่าวแทบจะใช้ไม่ได้เลย

กับศตวรรษนี้	 ดังจะเห็นได้จากที่นายเพชร	 โอสถานุเคราะห์	 (2560)	 กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า	 “จากอดีตถึงปัจจุบัน	 วงการ

การศึกษาไทยค่อนข้างจะอยูใ่นกรอบเดมิๆ	 เลยท�าให้ไม่สามารถมหีลกัสตูรทีท่นัต่อโลกออกมาได้มากเพยีงพอ	คอืทัว่ไปยังย�า่อยูกั่บท่ี

เนือ่งจากตดิอยูใ่นความคดิและค่านยิมเก่าๆ	ทีไ่ด้รบัมาจากสงัคมทีม่มีาแต่อดตี		อย่างค่านิยมที่คิดว่าต้องสอบเอ็นทรานซ	์ตอนหลัง

กเ็ปลีย่นเป็นแอดมชิชนัเพือ่ทีจ่ะเข้ามหาวทิยาลยั	 ยิง่ในยคุดจิทิลัมนัเปลีย่นเรว็มาก	 พอมกีรอบต่างๆ	 ท�าให้การเปลีย่นแปลงเกิดขึน้

ได้ช้า	อย่างเช่นหลักสูตรการเรียนการสอน	ซึ่งอาจารย์บางท่านอาจจะมีหัวคิดทันสมัย	แต่คณะอาจจะไม่รองรับ”	เพียงเท่านี้ก็เห็น

ได้ชัดว่าการเรียนรู้ในอดีตและปัจจุบันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว			ตลอดทั้งมหาวิทยาลัยหรือแม้แต่สถาบันการศึกษาที่เรียกชื่อ

เป็นอย่างอื่นก็ยังต้องปรับตัว	 เพราะผู้เรียนและรูปแบบการเรียนรู้นั้นได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก	 โดยหากยังใช้การจัดการเรียน

การสอนหรือการบริหารการศึกษาแบบเดิมๆ	ย่อมเป็นไปได้ว่าการศึกษาดังที่เคยท�าตามๆ	กันมาอาจจะไปไม่รอดหรือล้มเหลวกัน

ไปเลย	 ฉะนั้น	 การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 จึงนับว่าเป็นวิธีการที่ต้องการการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมทั้ง

ในรูปแบบและวิธีการ	 เพราะหากยังใช้วิธีการเรียนรู้แบบเดิมอยู่	 ย่อมเป็นไปได้ว่าการเรียนรู้ในลักษณะดังกล่าวจะไม่เข้ากับความ

เป็นจริงของสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไป	ตามที่นายสุทธิชัย	หยุ่น	(2560)	เสนอว่า	“ค�าว่า	“เรียนรู้”	ในยุค	Internet	of	Things

นั้นมีความหมายว่าไม่มีความจ�าเป็นจะต้องเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นคนมคีวามรู้ทันโลกและทนัความเปลี่ยนแปลงได้	ค�าว่า	“ล่มสลาย

ของมหาวิทยาลัย”	ก�าลังจะเกิดขึ้น	 เหมือนกับแรงกระแทกที่เทคโนโลยีมีต่อวงการสื่อ	 ธนาคาร	ขายปลีก	 	แพทย์	 และทุกสาขา

วชิาชพี	 ใครไม่ปรบัไม่เปลีย่นกจ็ะถกูทิง้ไว้ข้างหลงั	 และแม้จะรูว่้าจะต้องปรบัต้องเปลีย่น	 แต่หากไม่รูว่้าปรบัอย่างไร	 หรือปรบัช้าไป

ก็จะกลายเป็นไดโนเสาร์ยุคศตวรรษที่	21	ได้ง่ายๆ”

 วิธีการเรียนรู้หรือวิธีการการจัดการเรียนการสอน

ในอดีตหรือในปัจจุบันต่างมีแนวคิดและทฤษฎีที่แตกต่างกันไป

โดยความแตกต่างที่ว ่านี้ เป ็นได้ทั้งในด้านรูปแบบและด้าน

วิธีการ	สืบเนื่องจากว่าในเรื่องรายละเอียดของวิธีการการเรียนรู้

ในอดีตและปัจจุบันนั้นมีบริบทที่แตกต่างกันไป	 ซ่ึงหากการจัด

การเรยีนการสอนโดยไม่ดบูรบิททางการศกึษาแล้วย่อมเป็นไปได้ว่า

ความส�าเร็จนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลย	หรือถ้าอย่างเลวร้ายที่สุด

ที่พึงจะเกิดขึ้นจากการจัดการเรียนรู้ที่ไม่ดูบริบทความเป็นจริง

ของสังคมโลก	 นั่นก็คือปัญหาหรืออุปสรรคจะเกิดขึ้นอย่างไม่รู้จัก

จบสิ้น	ดังนั้น	การจัดการเรียนการสอนจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

พิจารณาดูทิศทางความเป็นไปของสังคมโลกด้วย	 อนึ่ง	 แนวคิด
ภาพจาก	:	https://th.pngtree.com/freepng/cute-pupils_3205353.html

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์

ศึกษาปริทัศน์

วิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21*

Analysis of the Learning Methods in 21st Century 

*	ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	ปีที่	5	ฉบับที่	2	(กรกฎาคม-ธันวาคม	2560)	หน้า	138-148
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	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	ก็พอจะเห็นได้ว่าการเรียนรู ้

ในศตวรรษที่	21	นี้เป็นการให้ความส�าคัญกับการเรียนหรือ																				

การศึกษาตลอดชวีติ	 ตลอดทัง้มองการเรยีนรูท้ีแ่ตกต่างไปจากเดมิ

จนสามารถกล่าวได้ว่าแทบจะไม่อยูใ่นระบบการศกึษาแบบเดมิๆ

อกีต่อไป	แต่การเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี	21	นีย้งัมรีายละเอยีดปลกีย่อย

ทีย่งัต้องศกึษาและวเิคราะห์กนัอกีมาก	 เพราะการเรยีนรูใ้นศตวรรษนี้

เป็นเรือ่งของการศกึษาทีไ่ม่มพีรมแดนและเป็นการเรยีนรู้ทีไ่ม่มี

ขอบเขต	ดังนั้น	การวิเคราะห์ถึงวิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	

คาดว่าจะเป็นประเด็นที่จะก่อให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่าต่อ

วงการศึกษาและสังคมเป็นอย่างดี						

วธิกีารเรยีนรูก่้อนศตวรรษที ่20

	 ในช่วงก่อนศตวรรษที่	 20	 นี้	 มีนักคิดหรือนักปรัชญา	

ตลอดถึงนักการศึกษาได้พร้อมใจกันน�าเสนอแนวคิดและ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ไว้อย่างลุ่มลึกหรือเป็นเรื่องนามธรรม

ที่สัมผัสได้ยาก	กล่าวคือเป็นการมองการเรียนรู้เป็นเรื่องภายใน

หรือจิตใจเป็นส่วนใหญ่	 หมายความว่าในศตวรรษนี้เรื่องอื่นๆ	

นอกจากจิตใจจะถูกมองว่าเป็นเพียงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เท่านัน้	ซึง่หากจะพฒันาการเรยีนรูจ้งึต้องพฒันาทีจ่ติใจเป็นหลกั

ดังนั้น	 แนวคิดและทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนศตวรรษที่	 20	 จึงจัด

แบ่งได้เป็น	3	กลุ่ม	ดังนี้				

1.	 ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มที่เน้นการฝึกจิตหรือสมอง	 (Mental	

Discipline)	

	 นักคิดกลุ ่มนี้มีความคิดเชื่อว่าจิตหรือสมองหรือสติ

ปัญญา	(mind)	สามารถพัฒนาให้ปราดเปรื่องได้โดยการฝึก	

เช่นเดยีวกบักล้ามเนือ้ซ่ึงจะแข็งแรงได้ด้วยการฝึกออกก�าลงักาย

ในการฝึกจิตหรือสมองนี้ท�าได้โดยให้บุคคลเรียนรู้สิ่งที่ยากๆ	

ยิ่งยากมากเท่าไร	 จิตก็จะได้ฝึกให้แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น	 นักคิด

กลุม่นีม้แีนวคดิแยกออกเป็น	2	กลุม่ย่อย	คอื	กลุม่ทีเ่ชือ่ในพระเจ้า

	(Theistic	Mental	Discipline)	นักคิดที่ส�าคัญของกลุ่มนี้	คือ	

เซนต์	ออกสุตนิ	(St.	Augustine)	จอห์น	คาลวนิ	(John	Calvin)

และ	คริสเตียน	โวล์ฟ	(Christian	Wolff)	กลุ่มที่เชื่อในความมี

เหตุผลของมนุษย์	 (Humanistic	Mental	Discipline)	นักคิด

คนส�าคญัในกลุม่นี	้คอื	พลาโต	(Plato)	และอรสิโตเตลิ	(Aristotle)	

2.	ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ	

(Natural	Unfoldment)	

	 นักคิดกลุ่มนี้มีความเชื่อว่าธรรมชาติคือแหล่งเรียนรู้

ส�าคัญ	 เด็กควรจะได้เรียนรู้ไปตามธรรมชาติ	 การใช้ของจริง

เป็นสื่อในการสอนจะช่วยให้เด็กเรียนรู ้ได้ดี	 การเล่นเป็น

การเรยีนรูท้ีส่�าคญัของเดก็	เดก็ไม่ใช่ผูใ้หญ่ตวัเลก็ๆ	เดก็มีสภาวะ

ของเด็ก	 ซ่ึงแตกต่างไปจากวัยอื่น	 การจัดการศึกษาให้เด็กจึง

ควรพิจารณาระดับอายุเป็นหลัก	 การจัดการเรียนการสอน

ตามทฤษฎีนี้เน้นการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็กที่จะต้อง

มคีวามแตกต่างไปจากการจดัให้ผูใ้หญ่	และยดึเดก็เป็นศูนย์กลาง	

ให้เสรีภาพแก่เด็กได้เรียนรู้ตามความต้องการและความสนใจ

ของตน	ให้เด็กได้เรียนรู้ตามธรรมชาติและเป็นไปตามธรรมชาติ

โดยค�านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและความพร้อม

ของเด็ก	นักคิดคนส�าคัญในกลุ่มนี้	 คือ	 รุสโซ	 (Rousseau)					

ฟรอเบล	(Froebel)	และ	เพสตาลอสซี	(Pestalozzi)																																

3.	 ทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มทีเ่น้นการรับรู้และการเชือ่มโยงความคิด

(Apperception)	

	 นักคิดกลุ ่มนี้มีความเชื่อว่าการเรียนรู ้เกิดจากแรง

กระตุน้ภายนอกหรอืสิง่แวดล้อม	การเรยีนรูเ้กดิจากการท่ีบุคคล

ได้รบัประสบการณ์ผ่านทางประสาทสมัผสัทัง้	 5	 และความรูสึ้ก

คือการตีความหรือแปลความหมายจากการสัมผัส	 การจัด

การเรยีนการสอนตามทฤษฎนีีจ้งึเน้นให้ผูเ้รยีนได้รบัประสบการณ์

ผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง	5	และสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่	ซ่ึงจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

ได้เป็นอย่างดี	 นักคิดคนส�าคัญในกลุ่มนี้	 คือ	 จอห์น	 ล็อค	

(John	Locke)	วิลเฮล์ม	วุนด์	(Wilhelm	Wundt)	ทิชเชเนอร์	

(Titchener)	และ	แฮร์บาร์ต	(Herbart)	(สมุาน	ีวงศ์ชนะ,	2560)		

 

	 สรุปว่าทฤษฎีการเรียนรู้ในช่วงก่อนศตวรรษที่	20	มี

จุดเด่นท่ีสามารถกล่าวรวบยอดได้ดังนี้	 ทฤษฎีการเรียนรู ้

กลุ่มที่เน้นการฝึกจิตหรือสมอง	 เป็นทฤษฎีที่ให้ความส�าคัญกับ							

ความเป็นมนุษย์ตรงจิตใจเป็นหลัก	ดังนั้น	การพัฒนาการเรียน

รู้ในตัวมนุษย์จึงต้องบริหารจัดการหรือพัฒนาที่จิตใจเท่านั้น	

ส่วนทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มที่เน้นการพัฒนาไปตามธรรมชาติ	

มองการเรียนรู ้ของมนุษย์ว่าต้องเป็นไปตามธรรมชาติหรือ

ตามวัยเท่านั้น	 กล่าวคือการพัฒนาการเรียนรู้ของวัยเด็กจะใช้

วิธีการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ไม่ได้	 เพราะเด็กหรือผู้ใหญ่ย่อมมีการ

พัฒนาการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป	 ซึ่งหากใช้วิธีการพัฒนาการ

เรียนรู้อย่างไม่เหมาะสมกับวัยย่อมจะเกิดความล้มเหลวได	้

และทฤษฎกีารเรียนรู้กลุ่มท่ีเน้นการรับรู้และการเชือ่มโยงความคดิ	

เสนอว่าการพัฒนาการเรียนรู้ต้องค�านึงถึงปัจจัยภายนอกด้วย			

เพราะความเป็นมนุษย์นั้นย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเร้าภายนอก

อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้	ดงันัน้	หากมนษุย์ได้มกีารสร้างประสบการณ์

ทางผัสสะให้เกิดขึ้นกับประสาทสัมผัส	มากเท่าใด	การเรียนรู	้
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ย่อมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องได้มากเท่านั้น

วิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 20
	 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู ้ในศตวรรษ

ที่	 20	นั้น	 เป็นหลักการที่นักคิด	นักจิตวิทยา	และนักศึกษาได้

พยายามหาแนวทางเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสังคมให้มี

คุณภาพและมีคุณค่า	โดยวิธีการเหล่านั้น	เมื่อกล่าวรวมๆ	แล้ว	

ประกอบด้วยทฤษฎีการเรียนรู้อยู่	4	กลุ่มใหญ่ๆ	ดังนี้

1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

	 นักคิดในกลุ่มนี้มองธรรมชาติของมนุษย์ในลักษณะที่

เป็นกลางคือไม่ดี–ไม่เลว	 การกระท�าต่างๆ	 ของมนุษย์เกิดจาก

อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอก	 พฤติกรรมของมนุษย์เกิด

จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า	 (stimulus	 response)	การเรียน

รู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง	 กลุ่ม

พฤติกรรมนิยมให้ความสนใจกับ	 “พฤติกรรม”	 มาก	 เพราะ

พฤติกรรมเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัด	สามารถวัดและทดสอบได้	ทฤษฎี

การเรียนรู้ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยแนวคิดส�าคัญๆ	 3	 แนวด้วย

กัน	คือ	

	 1.	ทฤษฎีการเชื่อมโยง	(Classical	Connectionism)	

ของธอร์นไดค์	(Thorndike)	

	 2.	ทฤษฎีการวางเงื่อนไข	(Conditioning	Theory)

ประกอบด้วยทฤษฎย่ีอย	4	ทฤษฎ	ีดงันี	้(1)	ทฤษฎกีารวางเงือ่นไข

แบบอตัโนมตัขิองพาฟลอฟ	(Pavlov’s	Classical	Conditioning)

(2)	ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบอัตโนมัติของวัตสัน	 (Watson’s	

Classical	 Conditioning)	 (3)	 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบต่อ

เนื่องของกัทธรี	 (Guthrie’s	 Contiguous	 Conditioning)			

(4)	ทฤษฎีการวางเง่ือนไขแบบโอเปอร์แรนต์ของสกินเนอร์	

(Skinner’s	Operant	Conditioning)		

	 3.	ทฤษฎีการเรียนรู้ของฮัลล์	(Hull’s	Systematic	

Behavior	Theory)		

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของพุทธินิยม (Cognitivism)

	 กลุ่มพุทธินิยมหรือกลุ่มความรู้ความเข้าใจหรือกลุ่มท่ี

เน้นกระบวนการทางปัญญาหรอืหรอืความคดิ	 	นกัคดิกลุม่นีเ้ริม่

ขยายขอบเขตของความคิดที่เน้นทางด้านพฤติกรรมออกไปสู่

กระบวนการทางความคดิ	ทฤษฎกีลุม่นีท้ีส่�าคญัม	ี 5	ทฤษฎ	ีคอื	

ทฤษฎเีกสตสัท์	(Gestalt	Theory)	ทฤษฎสีนาม	(Field	Theory)	

ทฤษฎเีครือ่งหมาย	 (Sign	 Theory)	 ทฤษฎพีฒันาการทางสติ

ปัญญา	(Intellectual	Development	Theory)	และทฤษฎกีารเรยีนรู้

อย่างมีความหมาย	(A	Theory	of	Meaningful	Verbal	Learning)

3. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มมนุษยนิยม (Humanism)

	 นักคิดกลุ่มมนุษยนิยมได้ให้ความส�าคัญของความเป็น

มนษุย์	และมองมนษุย์ว่ามคีณุค่า	มคีวามดงีาม	มคีวามสามารถ	

มคีวามต้องการ	 และมแีรงจงูใจภายในทีจ่ะพฒันาศักยภาพของ

ตนเอง	 หากว่าบคุคลมอีสิรภาพและเสรภีาพ	 กจ็ะท�าให้มนษุย์มี

ความพยายามและสามารถพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมนุษย์

ทีส่มบรูณ์ได้		ประกอบด้วยทฤษฎกีารเรยีนรูข้องมาสโลว์	(Maslow)

ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องรอเจอร์ส	 (Rogers)	 แนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรู้

ของโคมส์	(Combs)	แนวคดิเกีย่วกบัการเรยีนรูข้องโนลส์	(Knowles)

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ของแฟร์	 (Faire)	 แนวคิดเกี่ยวกับ

การเรยีนรูข้องอลิลชิ	(lllich)	และแนวความคดิเกีย่วกบัการเรยีนรู้

ของนลี	(Neil)

4. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสาน (Eclecticism)

	 กานเย	 (Gagne)	 เป็นนักจิตวิทยาและนักการศึกษา

ในกลุม่ผสมผสานระหว่างพฤตกิรรมนยิมและพทุธนิยิม	(Behavior

Cognitivist)	เขาอาศยัทฤษฎแีละหลกัการทีห่ลากหลาย	เนือ่งจาก

ความรูม้หีลายประเภท	 บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเรว็

ไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซ้ึง	 บางประเภทมีความซับซ้อนมาก	

จ�าเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง	กานเย่ได้จัดขั้นการเรียนรู้

ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก	 โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของ

กลุม่พฤตกิรรมนยิมและพทุธนิยิมเข้าด้วยกนั	 (ซารนีา	 เส็นและ,	

2560)

	 จากที่กล ่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู 	้							

ทั้ง	 4	 กลุ่มนั้น	 สามารถกล่าวได้ว่าการเรียนรู้นั้นมีพัฒนาการ

มาอย่างต่อเนื่อง	ไม่มีการหยุดอยู่กับที่	เพราะการหยุดอยู่กับที่

นั้นเท่ากับถอยหลัง	 ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด	 กล่าวคือ

การพัฒนาการเรียนการสอนในระบบและนอกระบบต้องท�าให้

มคีวามคบืหน้าอยูเ่สมอ	หาไม่แล้ว	ความล้าหลงัหรอืความล้มเหลว

จะเข้ามาแทน	 ดังนั้น	 การเรียนรู้จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนา

อยู่ตลอดเวลา	 ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีการเรียนรู้ทั้ง	 4	 กลุ่ม	

ที่มีแนวทางในการพัฒนาหรือมีหลักการที่แตกต่างกันไป	

หมายความว่าทั้ง	4	กลุ่มดังกล่าวนั้น	มีวิธีการพัฒนาการเรียนรู้

ทีแ่ตกต่างกนัดงันี	้1)	ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุม่พฤตกิรรมนยิม	เสนอว่า

การเรียนรู้ของมนุษย์นั้นไม่ใช่เกิดจากภายในหรือจิตใจเพียง

อย่างเดยีว	 แต่การเรยีนรูย้งัต้องอาศยัสิง่เร้าภายนอกเพือ่กระตุน้

ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมด้วย	 2)	 ทฤษฎกีารเรยีนรูข้องพทุธนิยิม	

เสนอว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ย่อมเกิดจากกระบวนการพัฒนา

ปัญญาหรอืความคดิเป็นส�าคญั	ล�าพงัการกระตุน้ด้วยปัจจยัภายนอก

หรือส่ิงเร้าภายนอกนั้นยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาการเรียนรู้	
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ดังนั้น	 สิ่งเร้าภายนอก	จึงเป็นเพียงแค่ข้อมูลของการเรียนรู	้

ส่วนการพัฒนาการเรียนรู้ท่ีแท้จริงน้ันต้องปรับท่ีกระบวนการ

การให้ความหมายข้อมูลของการเรียนรู้ให้ถูกต้องและชัดเจน	

3)	 ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุม่มนษุยนยิม	 เสนอว่าการเรยีนรูข้องมนษุย์

นัน้เป็นไปได้เสมอ	เพราะมนษุย์มคีวามดงีามและมคีวามสามารถ

ในตวัเอง	ฉะนัน้	การเรยีนรูข้องมนษุย์จงึเป็นไปได้เสมอ	ยิง่ถ้าได้รู้

แรงจูงใจหรือความตั้งใจที่ดีที่เป็นสาเหตุแห่งการเรียนรู้แล้ว	

การพัฒนาการเรียนรู ้ย่อมจะเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น	

4)	ทฤษฎกีารเรยีนรูก้ลุม่ผสมผสาน	เสนอว่าการเรยีนรูข้องมนษุย์

น้ันเป็นไปได้ด้วยปัจจัยแห่งความดีงามที่มีอยู่แล้วในตัวมนุษย์	

ตลอดถึงการได้มีปัจจัยภายนอกหรือสิ่งเร้าภายนอกมาเป็น

องค์ประกอบในการพฒันาการเรยีนรูด้้วย	การเรยีนรูย่้อมเป็นไปได้

อย่างรวดเร็ว	 สรุปว่าการพัฒนาการเรียนรู้ก่อนศตวรรษที่	 21

มีความชัดเจนตรงที่ว ่ามุ ่งไปที่ตัวตนของมนุษย์และส่ิงเร้า

ภายนอกที่มากระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้	 แต่เมื่อพิจารณาอย่าง

รอบคอบแล้ว	 ทฤษฎีการเรียนรู้เหล่าน้ีก็ใช้ได้อยู่เหมือนกัน	

เพียงแต่ว่าสังคมโลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	

ล�าพังการให้ความส�าคัญกับความดีงามหรือความสามารถ

ในตัวมนุษย์และสิ่งเร้าภายนอกว่าเป็นปัจจัยในการพัฒนาการ

เรยีนรูน้ัน้คงยงัไม่เพยีงพอแน่นอน	ดงันัน้	จงึมคี�าถามว่าการเรยีนรู้

ในศตวรรษต่อไปจะเป็นอย่างไร	 เมือ่มนษุย์และสงัคมโลกเปลีย่น

ไปแล้ว	กล่าวคอืหากมนษุย์ทีถ่กูเชือ่กนัว่าเป็นผูม้คีวามดงีามหรอื

ความสามารถอยู่ในตัวเองแล้วไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองให้

เข้ากบัสิง่เร้าภายนอกได้อย่างเหมาะสม	 แล้วมนษุย์ทีม่ลีกัษณะ

การเช่นนั้นจะนับว่าเป็นปัญหาต่อการพัฒนาการเรียนรู้หรือ

เป็นมนษุย์ล้าหลงัหรอืไม่	 อกีประการหนึง่	 สิง่เร้าภายนอกเมือ่มี

การเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	การพฒันาการเรยีนรูโ้ดยใช้แนวคดิ

ทางการศึกษาแบบเดิม	จะยังคงมีความเป็นไปได้มากเพียงใด	

จงึนบัว่าเป็นเรือ่งทีน่่าสนใจหาค�าตอบเป็นอย่างยิง่	ฉะนัน้	วธิกีาร

เรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 จึงเป็นหลักการที่จะเข้ามาช่วยพัฒนา

การเรียนรู้ของมนุษย์ให้เข้ากับสังคมโลกได้อย่างไม่ต้องสงสัย		

วิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

	 หลังจากที่ ได ้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ

การเรียนรู้ในช่วงก่อนศตวรรษที่	20	และในศตวรรษที่	20	แล้ว

ท�าให้เหน็ได้อย่างชดัเจนว่าการเรยีนรูน้ัน้เป็นการให้ความส�าคญั

กบัทกุเรือ่งคอืช่วงก่อนศตวรรษท่ี	20			การเรยีนรูจ้ะเน้นท่ีตวัมนษุย์

เป็นหลัก	 โดยการเรียนรู ้ที่แท้จริงนั้นไม่มีทางเป็นไปได้เลย		

หากมนุษย์ไม่มีการพัฒนาจิตใจ	 การเรียนรู้ในช่วงนี้จึงเป็นการ

เพ่งเล็งที่ตัวมนุษย์เท่านั้น	ส่วนในช่วงตอนปลายของศตวรรษที่	

20	ก็เริ่มให้ความสนใจในอิทธิพลของสิ่งภายนอกบ้าง	แต่ก็ยัง

มองว ่าภายในหรือจิตใจหรือเหตุผลนั้นยังมีอิทธิพลต ่อ

การเรียนรู้อยู่ดี	ส่วนในศตวรรษที่	20	การเรียนรู้ได้รับอิทธิพล

จากนักการศึกษาหรือนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าเดิม	เพราะ

แต่เดิมจะเป็นข้อเสนอแนะจากนักคิดหรือนักปรัชญาเป็นส่วน

ใหญ่	ฉะนั้น	ในศตวรรษที่	20	จึงเกิดทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นไป

ในเชงิทดลองมากขึน้	 หมายความว่าในระยะนีเ้ริม่ให้ความสนใจ

การพัฒนาการเรียนรู้ท่ีเน้นกระบวนการพิสูจน์ทดลองมากกว่า

ใช้หลกัเหตผุลหรอืจติใจพสิจูน์	การเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่20	จงึเป็น

การให้ความส�าคัญกับทุกองคาพยพ	 ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรม

การแสดงออกของมนุษย์	 สิ่งแวดล้อมภายนอกตัวมนุษย์	 หรือ

แม้กระทัง่ความรูค้วามเข้าใจของมนษุย์ต่อสิง่เร้าภายนอก	 ต่อมา

ในช่วงศตวรรษที่	 21	ทฤษฎีการเรียนรู้จึงเกิดแนวทางใหม่	 ซึ่ง

ไม่ใช่การมองการเรียนรู้ด้วยวัตถุประสงค์แบบเดิมอีกต่อไป	คือ

เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ต้องเป็นไปได้ตลอดชีวิต	เป็นการเรียนรู้

แบบยั่งยืนและต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา	 เพราะ

สงัคมโลกในศตวรรษนีม้กีารสือ่สารกนัอย่างรวดเรว็	ไม่มกีารยดึตดิ

ในกรอบหรือรูปแบบมากเสียจนท�าลายประโยชน์ของผู้เรียน	

สรุปแล้ว	การเรียนรู้ในศตวรรษนี้	จึงเป็นการละทิ้งรูปแบบการ

เรียนรู้แบบเดิมๆ	 ซึ่งเป็นระบบและมีขั้นตอนมากมายจนท�าให้

เสียโอกาสทางการเรียนรู้	 ดังจะเห็นได้จากที่คณะกรรมาธิการ

นานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 (2551)	 กล่าวถึง

หลักการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ไว้	4	แบบด้วยกัน	ได้แก่	การ

เรียนรู้เพื่อรู้	 (Learning	 to	 know)	 การเรียนรู้เพื่อปฏิบัติได้	

(Learning	 to	 do)	 การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน	 (Learning	 to	

live	 	 together)	และการเรียนรู้เพื่อชีวิต	 (Learning	 to	be)	

โดยรายละเอียดของรูปแบบการเรียนรู้ข้างต้นมีดังต่อไปนี้				

1.	การเรยีนรูเ้พือ่รู	้หมายถงึ	การเรยีนรูท้ีมุ่ง่พฒันากระบวนการคดิ

การแสวงหาความรู	้และวธิกีารเรยีนรูข้องผูเ้รยีน	เพือ่ให้สามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต	 กระบวนการเรียนรู้เน้น

การฝึกสติ	 สมาธิ	 ความจ�า	 ความคิด	 ผสมผสานกับสภาพจริง

และประสบการณ์ในการปฏิบัติ	

2.	การเรียนรู้เพ่ือปฏิบัติได้	หมายถึง	การเรียนรู้ที่มุ ่งพัฒนา

ความสามารถและความช�านาญ	รวมทัง้สมรรถนะทางด้านวชิาชพี

สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ	 สามารถประยุกต์องค์ความรู้

ไปสู่การปฏิบัติงานและอาชีพได้อย่างเหมาะสม	 กระบวนการ

เรียนรู้จะเป็นการบูรณาการระหว่างความรู้	 ภาคทฤษฎี	 และ

การฝึกปฏิบัติที่เป็นประสบการณ์ต่างๆ	ทางสังคม		
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3.	การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน	หมายถึง	การเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้เรียน

สามารถด�ารงชีวิตอยู ่ร่วมกับผู ้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้

อย่างมีความสุข	 มีความตระหนักในการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน	 การแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	 มีความเคารพสิทธิ

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และเข้าใจความหลากหลายทาง

ด้านวัฒนธรรม	ประเพณี	ความเชื่อ	ของแต่ละบุคคลในสังคม		

4.	 การเรียนรู้เพื่อชีวิต	 หมายถึง	 การเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียน

ทัง้ด้านจติใจ	ร่างกาย	และสตปัิญญาให้ความส�าคญักบัจนิตนาการ

และความคิดสร้างสรรค์	 ภาษา	 และวัฒนธรรม	 เพื่อพัฒนา

ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์	 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ							

สิ่งแวดล้อม	 ศีลธรรม	 สามารถปรับตัวและปรับปรุงบุคลิกภาพ

ของตน	เข้าใจตนเองและผู้อื่น	(วิชัย	วงศ์ใหญ่,	2560)

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมด	 จึงสรุปได้ว่าการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่	 21	นี้	 นอกจากจะมีการยอมรับทฤษฎีการเรียนรู้

แบบเดมิแล้ว	ยงัเป็นการสร้างรปูแบบการเรยีนรูแ้บบใหม่ขึน้ด้วย

ซึ่งเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนจริงๆ	 เพราะในศตวรรษ

ทีผ่่านมา	ถงึแม้จะเป็นทฤษฎกีารเรยีนเพือ่พฒันาผูเ้รยีน	แต่กเ็ป็น

การเรียนรู้ในเชิงดิ่งหรือแคบเกินไป	 เพราะมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้

มคีวามรูใ้นเรือ่งทีต่นเรยีนเท่านัน้	 โดยไม่สนใจว่าในอนาคตผูเ้รยีน

จะยงัมีความรูจ้นสามารถปฏบิตัไิด้จรงิหรอืไม่	 ตลอดถงึไม่สนใจว่า

ผู้เรียนจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้หรือไม่	 จึงกลายเป็นว่า

การเรยีนรูใ้นศตวรรษทีผ่่านมานัน้เป็นการเรยีนรูเ้พือ่วตัถปุระสงค์

บางประการเท่านั้น	เช่น	เพื่อปากท้องหรือการท�ามาหากินของ

ผู้เรียนเท่านั้น	 โดยไม่สนใจว่าผู้เรียนจะสามารถน�าความรู้ไปใช้

ให้เป็นประโยชน์กบัตนเองและสงัคมได้มากน้อยเพยีงใด	มิหน�าซ�า้

ผู้เรียนยังท�าตนเองให้เป็นภาระของสังคมด้วย

	 ดังนั้น	การเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	จึงมุ่งพัฒนาผู้เรียน

ให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริงในสิ่งท่ีเรียน		ตลอดจน

สามารถน�าความรู ้ไปประยุกต์กับตนเองและการท�างานใน

องค์กรได้อย่างมอือาชพี	 พร้อมกนันี	้ ผูเ้รยีนต้องไม่ใช่ผูท้ีเ่หน็แก่ตวั

มุ่งประโยชน์ตนเองเป็นท่ีตั้งเท่านั้น	ต้องเป็นผู้เรียนท่ีสามารถ

น�าความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	 เรียกว่าผู้เรียนต้องมี

ความรู ้ที่สามารถเอาตัวรอดได้และยังน�าความรู ้ที่มีไปช่วย

เหลือสังคมโลกได้อีกด้วย	มิใช่มีความรู้แล้วยังเอาตัวไม่รอด	

ดังการเปรียบเปรยที่พูดกันมาหลายยุคสมัยว่ามีความรู้ท่วมหัว

แต่เอาตัวไม่รอด	 ในที่นี้จึงกล่าวได้ว่าการเรียนรู้ในศตวรรษ	 21

จะต้องตอบโจทย์เรื่องความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ

สังคมโลก	 เน่ืองจากสังคมโลกปัจจุบันนี้เป็นโลกยุคดิจิทัล	

เป็นโลกที่มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว	 เป็นยุคที่ความรู้

มีการเปลี่ยนแปลงหรือใหม่อยู ่ตลอดเวลาจึงจะได้รับการ

ยอมรบั	 ส่วนความรูท้ีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานแบบไม่มกีารพสิจูน์ทดลอง

หรือหยุดนิ่งไม่มีการเคล่ือนไหวจะได้รับการเชื่อถือน้อยลงไป

เรื่อยๆ	สรุปแล้ว	การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่	21	ต้อง

เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ไม่หยุดนิ่ง	และมีความรับผิดชอบต่อ

สังคมร่วมด้วย

วิเคราะห์วิธีการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

	 เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 นี้

เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนามนุษย์อย่างรอบด้าน	 เป็นการเรียนรู้

ท่ีไม่ใช่ให้ความส�าคัญเฉพาะตัวมนุษย์อย่างเดียวจนหลงลืม

คนอื่นหรือสังคมโลกไป	คือเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างไม่มี

ขอบเขตหรือข้อจ�ากัดเพียงประการใดประการหนึ่งเท่านั้น	

เพราะการเรียนรู้ในศตวรรษนี้ไม่ได้มองว่าใครรู้มากกว่าใคร

หรือใครฉลาดมากกว่าใคร	ตรงกันข้าม	การเรียนรู้ที่ควรจะเป็น

จะต้องเป็นการเรียนรู ้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน

และกัน	 สืบเนื่องจากว่าสังคมโลกตอนนี้ไม่มีสิ่งใดที่หยุดนิ่งอยู่

กบัทีน่านๆ	 แม้กระทัง่เรือ่งความรูก้ต็าม	 หากใครหรอืผู้หนึง่ผู้ใด

พอใจหยุดนิ่งกับส่ิงที่ตัวเองรู้	 อีกไม่นานความรู้ที่ผู ้นั้นมีก็จะ

ล้าหลังไป	 ดังนั้น	 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่		

21	จึงเป็นการเรียนรู้ที่อยู่ใน	3	รูปแบบ	ดังนี้

1. การเรียนรู้ที่อยู่เหนือบุคคล

	 รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ประการที่หนึ่ง	

คือ	การเรียนรู้ที่จะต้องให้ความส�าคัญกับสถานภาพของบุคคล

ในระบบการศึกษาให้น้อยลง	 หรือลดการยึดมั่นในตัวตนของ

บุคคลให้น้อยลง	 เพราะองค์ความรู ้ท่ีมีอยู ่ในปัจจุบันนี้มี

การเปล่ียนแปลงรวดเร็วมาก	 เรียกว่าภายในชัว่พริบตา	 ความรู้

ที่มีอยู่ในบุคคลอาจจะล้าสมัยไปเลยก็ได้	 หรือความรู้ที่ตัวเองมี

อาจจะตามไม่ทนัคนอืน่กไ็ด้	ตวัอย่างเช่น	การเรยีนรู้ในสมัยก่อน

กม็กัจะอาศยัครบูาอาจารย์เป็นผูบ้อกกล่าว	กล่าวคอืความรูใ้หม่ๆ

ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนมักจะเกิดจากการสอนของครู	 เรียกว่า

ครผููส้อนต้องเป็นผูบ้อกว่าอะไรคอืความรูเ้ท่านัน้	 แต่ในศตวรรษ

นีห้าใช่เป็นเช่นนั้นอกีแล้ว	 เพราะผูเ้รยีนสามารถแสวงหาความรู้

ได้จากสังคมโลกได้เลย	 โดยไม่ต้องรอคอยครูผู้สอนว่าจะหา

อะไรมาบอกกล่าว	ดงันัน้	การเรยีนรูจ้งึหาได้จากทกุคน	จากเพือ่น

หรือจากคนรอบข้างได้ทั้งหมด	ถึงแม้ว่าความรู้หรือข้อมูลเหล่า

นัน้ยงัจะต้องมกีารตรวจสอบอกีกต็าม	 แต่กป็็นทีย่อมรบักันโดย

ทัว่ไปแล้วว่าการเรียนรู้ที่มีและเป็นอยู่ในศตวรรษนี้ได้อยู่เหนือ

สถานภาพความเป ็นบุคคลในสังคมไป	เแล ้ว	สรุปแล ้ว
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รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	นี้	การเรียนรู้ที่พึ่งครูผู้สอน

หรืออาจารย์ได้กลายเป็นเพียงบางส่วนของการเรียนรู้หรือการ

แสวงหาความรู้เท่านั้น

2. การเรียนรู้ที่อยู่เหนือกาลเวลา

	 รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ประการที่สอง	คือ

การเรียนรู้อย่างไม่ขอบเขตเรื่องเวลา	 ซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อน

เป็นอย่างมาก	 เพราะสมัยก่อนเวลาอยากจะรู้เรื่องอะไรหรือ

ประเด็นไหน	 จ�าเป็นต้องใช้เวลาหรือรอเวลาจนกว่าจะค้นเจอ	

ตวัอย่างเช่น	 หากอยากจะรูเ้รือ่งอะไรสกัอย่างกต้็องรอให้ผูรู้ห้รอื

ครูผู้สอนว่างหรือมีเวลาให้	จึงจะสามารถได้ความรู้หรือค�าตอบ

ทีต้่องการ	แต่ในศตวรรษนี	้ การเรยีนรูแ้บบนัน้แทบจะหมดไปแล้ว

เพราะทกุวนันี	้ ผูส้นใจสามารถเข้าถงึข้อมลูหรอืเรยีนรูใ้นสิง่อยากรู้

ได้ตลอดเวลา	 สืบเน่ืองจากว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันได้มีการใช้

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการองค์ความรู้นั่นเอง	

ดังจะเห็นได้จากที่นายสุทธิชัย	หยุ่น	(2560)	กล่าวว่า	“MOOC	

เป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการการศึกษาของโลก	 โดยการน�า

เทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน

ท�าให้คนทัว่โลกสามารถเข้าถงึการศกึษาได้ผ่านช่องทางออนไลน์”

ดังนั้น	 การเรียนรู้ในศตวรรษนี้จึงไม่ถูกจ�ากัดด้วยเวลาอีกต่อไป

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงข้อมูลแห่งความรู้ได้ทุกเวลา	 โดยไม่ต้อง

รอคอยใครหรือผู้หน่ึงผู้ใดมาบอกกล่าวความรู้อีกแล้ว	ความรู้

ในยุคนี้จึงเป ็นความรู ้ที่ เกิดจากการแสวงหาความรู ้ของ

ผู้ปรารถนาความรู้เอง	 หาใช่เป็นความรู้ท่ีเกิดด้วยการรอคอย

เวลาเท่านัน้	เพราะความรูท้ีแ่ท้จรงิเกดิขึน้ได้เสมอ	หากไม่ละเลย

เสียซึ่งการเรียนรู้

3. การเรียนรู้ที่ที่อยู่เหนือสถานที่

	 รูปแบบการเรียนรู้ในศตวรรษที่	21	ประการที่สาม	คือ

การเรียนรู้ที่ไม่ยึดเพียงองค์ประกอบเรื่องสถานท่ีเรียนเพียง

อย่างเดียว	 กล่าวคือการตัดสินความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ใน

ศตวรรษนี้ได้หลุดพ้นไปจากสถาบันหรือสถานท่ีท่ีจัดการศึกษา

แล้ว	 เพราะผู้เรียนสามารถคืบค้นหาองค์ความรู้ตามที่ต้องการ

ได้ทุกสถานที่	 	หมายความว่าการอาศัยอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง

นัน้ไม่เป็นปัญหาหรอือปุสรรคต่อการเรยีนรูอ้กีต่อไปแล้ว	 การอาศยั

อยูใ่นต่างจงัหวดัหรอืในกรงุเทพฯ	 ทกุวนันีแ้ทบไม่มกีารเสยีเปรยีบ

ระหว่างกันและกันแล้ว	 เพราะผู้เรียนที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถ

ได้ฟังหรืออ่านในส่ิงที่ผู้เรียนในกรุงเทพฯ	 ได้ฟังหรืออ่านด้วย

หรือแม ้แต ่ผู ้ เรียนที่อยู ่ ในไทยก็สามารถได ้ เรียนในส่ิงที่

มหาวทิยาลยัชัน้น�าของโลก	 เช่น	ฮาร์วาร์ดหรอืสแตนฟอร์ดสอน

สรปุแล้ว	ขอบเขตเรือ่งสถานท่ีเรยีนหรอืสถาบันการศกึษาได้หมดไป

จากกระบวนการเรียนรู้ในศตวรรษน้ีแล้ว	 ดังน้ัน	 การเรียนรู้

ทีผู่เ้รยีนยงัตดิอยูก่บัสถาบนัหรอืชือ่เสยีงของสถาบนัทีเ่ป็นค่านยิม

ของคนไทยในปัจจุบันจึงนับว่ายังไม่ตอบโจทย์การเรียนรู ้

ในศตวรรษท่ี	21	ตลอดท้ังพฤติกรรมของผู้เรียนในสถาบัน

การศึกษาของไทยท่ีชอบยกพวกตีกันเพียงเพราะเรียนใน

สถาบันการศึกษาที่แตกต่างกัน	 ยิ่งเป็นการตอกย�้าถึงความล้า

สมัยในการเรียนรู้ไปใหญ่	

	 จากที่กล่าวมาทั้งหมดเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู ้ใน

ศตวรรษที	่ 21	 ท�าให้เข้าใจได้ว่าการเรยีนรูท้ีแ่ท้จรงินัน้หาใช่เป็น

การพจิารณาแค่ส่วนใดส่วนหนึง่ขององค์ประกอบทางการศกึษา

เท่านัน้เพราะจากทฤษฎีการเรียนรู้ก่อนศตวรรษที่	 21	 นั้นก็ได้

ให้ความส�าคญัทีภ่ายในหรอืจติใจของมนษุย์เป็นหลกั	แต่ในระยะ

ต่อมาก็ได้มีการพิสูจน์ทดลองแล้วว่าล�าพังเพียงการให้ความ

ส�าคญักบัจิตใจของมนษุย์เป็นหลักส�าหรับการพัฒนาการเรยีนรู้

นัน้ยงัไม่เพยีงพอ	 เพราะได้เลง็เหน็ความส�าคญัของปัจจยัภายนอก

หรือสิ่งเร้าที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของมนุษย์นั่นเอง	 จึงได้มี

การน�าเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ที่ให้ความส�าคัญกับปัจจัยภายใน

และภายนอกตัวมนุษย์ข้ึน	 ตลอดท้ังมีนักการศึกษาและ

นักวิทยาศาสตร์ได้น�าเสนอถึงทฤษฎีการเรียนรู้กันมากขึ้น	 ก็ได้

เกดิวธิกีารเรยีนรูท้ีใ่ห้ความส�าคญักบัการพสิจูน์ทดลอง	 กล่าวคือ

ล�าพังการให้ความส�าคัญที่ภายในและภายนอกตัวมนุษย์ตามที่

นักคิดหรือนักปรัชญาเป็นส่วนใหญ่น�าเสนอนั้นคงไม่เพียงพอ	

เพราะความเป็นมนุษย์นั้นเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น	 ตลอดทั้ง

สังคมโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	แทบจะเรียกว่า

เวลาอาจจะมไีม่เพยีงพอส�าหรบัการเรยีนรูเ้สยีแล้ว	ดงันัน้	วธิกีาร

เรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 จึงหันไปให้ความส�าคัญกับการเรียนรู้

ตลอดชวีติ	ซึง่เป็นการเรยีนรูเ้พือ่ความรู	้ ตลอดทัง้เป็นการเรยีนรู้

เพื่อสังคมโลก	 ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้เพื่อตอบสนองกิเลสตัณหา

ของผูเ้รยีน	เพราะมเิช่นนัน้แล้ว	สงัคมโลกกจ็ะเตม็ไปด้วยผู้พร้อม

ทีจ่ะเอาเปรยีบผูอ้ืน่หรอืสงัคม	การเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21	จงึต้อง

มีความรับผิดต่อสังคมโลก	 มีความยั่งยืนและมั่นคงในระดับ

ปัจเจกและสังคมด้วย

บรรณานุกรม

1)	หนังสือ

				คณะกรรมาธิการนานาชาติว่าด้วยการศึกษาในศตวรรษที่	21.	2551.	การเรียนรู้:	ขุมทรัพย์ในตน	=	learn-

ing:	the	treasure	within.	กรุงเทพฯ	:	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

2)	อินเทอร์เน็ต

				ซารีนา	เส็นและ.	2560.	ประมวลทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นสากลและการประยุกต์สู่การสอน	(ออนไลน์).		แหล่ง

ที่มา	:		http://sareena2.blogspot.com/p/20_26.html.	สืบค้นเมื่อวันที่	28	ธันวาคม.

	 	 เพชร	 โอสถานุเคราะห์.	 2560.	 ถึงคราวหลักสูตรการศึกษาต้องเปลี่ยนแปลง:	 คุยเรื่องการศึกษาไทยในยุคนี้	

(ออนไลน์).		แหล่งที่มา	:		https://thematter.co/sponsor/education-and-university/42018.	สืบค้นเมื่อ

วันที่	28	ธันวาคม

		วิชัย	วงศ์ใหญ่.	2560.	สี่เสาหลักของการศึกษา	(ออนไลน์).		แหล่งที่มา	:		www.curriculumandlearning.

com/upload/สี่เสาหลักทางการศึกษา_1415863493.pdf.	สืบค้นเมื่อวันที่	28	ธันวาคม.

	 	สุทธิชัย	หยุ่น.	 2560.	อุดมศึกษายุคดิจิทัล	 ไม่ต้องมีมหาวิทยาลัย	 (ออนไลน์).	 	แหล่งที่มา	 :	 	http://www.

bangkokbiznews.com/blog/detail/643446.	สืบค้นเมื่อวันที่	28	ธันวาคม.

	 	 สุมานี	 วงศ์ชนะ.	 2560.	 ทฤษฎีเกี่ยวกับการเรียนรู้ในช่วงก่อนคริสต์ศตรรษที่	 20	 (ออนไลน์).	 	 แหล่งที่มา	 :		

http://feeyaras.blogspot.com/2012/07/1.html.	สืบค้นเมื่อวันที่	28	ธันวาคม.
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IL Activities

	 สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้จดัโครงการอบรม“เปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์และนวตักรรม”	ส�าหรบันกัเรยีน	ชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่	3	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	จังหวัดตาก	เมื่อวันที่	20	–	21	มกราคม	2561	โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์	คือ	กิจกรรม

ที่	1	Co
2
	เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม	เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนสัมผัสธรรมชาตินอกห้อง	ส่วนกิจกรรมที่	2	กิจกรรม

Roller	 Coaster	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์	 กิจกรรมนี้สอนให้นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับเรี่องของ	 แรง	 การเคลี่อนที่	 พลังจลน์

พลงังานศกัย์	กจิกรรมที	่3	นกัสบืไอโอดนี	เป็นกจิกรรมเกีย่วกบัวชิาชวีวทิยา	เพือ่ให้ผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ทักษะการคิด	วิเคราะห์	กิจกรรมที่	4	จมลอยคอยพิสูจน์	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์	 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

การจมลอยของวตัถ	ุแรงลอยตวัของวตัถ	ุฝึกการออกแบบการทดลอง	ซึง่ในแต่ละกจิกรรมสอนโดยวทิยากรทีม่คีวามรู	้ความสามารถ

ท�าให้นักเรียนมีความสนุกสนาน	แต่ได้รับความรู้มากมาย	ณ	ห้องประชุม	118	อาคารปัญญาพิพัฒน์	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม” ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3 โรงเรยีนสรรพวทิยาคม 

จงัหวดัตาก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม” ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนสรรพวทิยาคม 

จงัหวดัตาก
	 สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้จดัโครงการอบรม	“เปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์และนวตักรรม”	ส�าหรบันกัเรยีน	ชัน้มัธยมศึกษา

ปีที่	6	โรงเรียนสรรพวิทยาคม	จังหวัดตาก	เมื่อวันที่	20	–	21	มกราคม	2561	โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	

ณ	ห้องประชุม	109	ชั้น	1	อาคารปัญญาพิพัฒน์	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	ซึ่งมีกิจกรรมทั้งหมด	5	กิจกรรมดังนี้

	 -	 กิจกรรมที่	 1	 เครื่องผสมแสงและสี	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์	 ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแสงและ

การมองเห็น	การเกิดสีของจอภาพแบบสี	การรับรู้สี
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	 -	 กิจกรรมที่	 2	 Barcode	 of	 Life	 เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา	 กิจกรรมนี้สอนให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ	

DNA	ของ	สัตว์	พืช	 เห็ดและรา	แบคทีเรีย	 ไวรัส	การจ�าแนกของสัตว์โดยอาศัยข้อมูลทางสัณฐานวิทยา	ทางดีเอ็นเอ	พฤติกรรม	

และข้อมูลสิ่งแวดล้อม	

	 -	กิจกรรมที่	3	วัสดุมหัศจรรย์	เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาเคมี	ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของ	Self	–	cleaning	

surface	แรงตึงผิว	นาโนเทคโนโลยี	

	 -	กิจกรรมที	่4	Roller	Coaster	เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์	กิจกรรมนี้จะสอนให้นักเรียนรู้จักเกี่ยวกับเรี่องของ	

แรง	การเคลีอ่นที	่พลงัจลน์	พลงังานศกัย์	และผูเ้รยีนได้ฝึกทกัษะการสร้าง	Roller	Coaster	การคดิรเิริม่สร้างสรรค์	การท�างานเป็นทมี

	 -	กิจกรรมที่	5	Mangrove	survival	เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับวิชาชีววิทยา	ท�าให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง	ระบบนิเวศ	

ห่วงโซ่อาหาร	สายใยอาหาร	ความหลากหลายทางชีวภาพ

	 ซึ่งในการเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง	2	วันของน้องๆ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 โรงเรียนสรรพวิทยาคม	ทุกคนได้รับความรู้

จากวิทยากรที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการสอนแต่ละด้าน	 ท�าให้นักเรียนได้รับทักษะ	 ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ	

ในด้านวิชาวิทยาศาสตร์	สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันและห้องเรียนได้

	 เมือ่วนัที	่28	–	30	มกราคม	2561	สถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้จดัโครงการอบรม	“เปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์และนวตักรรม”	

ส�าหรับนักเรียน	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 โรงเรียนเทศบาล	 6	 นครเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย

ทั้งวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	เช่น	1.	Barcode	of	Life	2.	Roller	Coaster	3.	พื้นผิวมหัศจรรย์	4.	ใครคือคนร้ายกันนะ	

5.	Think	beyond	6.	Math-Kingdom	ฯลฯ	เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ	จากอาจารย์วิทยากร

ที่มีความรู้ความสามารถ	โดยอาจารย์ได้แทรกเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรม	ท�าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่าย	

ไม่เครียด	มีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม	ส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์
และนวัตกรรม” ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6          

นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย
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	 เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2561	อาจารย์และบุคลากร	สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	มหาวิทยาลัยมหิดล	เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่ม

ถวายราชสักการะ	พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก	เนื่องในวันครบรอบ	49	ปี	วันพระ-

ราชทานนาม	130	ปี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ณ	ส�านักงานอธิการบดี	ชั้น	1	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา

เข ้าร ่วมพิธีวางพานพุ ่มถวายราชสักการะพระบรมรูป
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

	 เมื่อวันที่	 2	 มีนาคม	 2561	 อาจารย์และบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เข้าร่วมพิธีเปิดการ

แข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.2561	“มหิดลเกมส์”	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ออกก�าลังกาย

สร้างความสามัคคี	 และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในมหิดล	 ณ	 สนามกีฬา	

มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา	โดยในปีนี้ได้รับ	2	เหรียญทอง	8	เหรียญทองแดง	จาก	กอล์ฟ	รศ.	ดร.ขจรศักด์ิ	บัวระพันธ์

ได้เหรียญทอง	และ	อ.	ดร.ภิรมย์		เชนประโคน	ได้เหรียญทองแดง	(ทีมกอล์ฟ	3	ท่านได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬา	สกอ.)	แบดมินตัน

คู่ผสม	นายพัชรศิษฏ์	ปีเจริญ	ได้เหรียญทอง	 (ได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬา	สกอ.)	 (แข่งขันในนามส�านักงานอธิการบดี)	แบดมินตัน

ชายคู่	 นายพัชรศิษฏ์	 ปีเจริญ	 และนายธนายุทธ	 อังกิตานนท์	 ได้เหรียญทองแดง	 กระโดดไกลหญิง	 นางสาวจิราภรณ	์

การะเกต	ุได้เหรยีญทองแดง	ว่ายน�า้ฟรสีไตล์	50	เมตร	ชาย	รุน่อาย	ุ36-40	ปี	อ.ดร.อาทร	นกแก้ว	ได้เหรยีญทองแดง	วิง่	1,500	เมตร

ชาย	รุ่นอายุ	 35-39	ปี	 อ.ดร.อาทร	นกแก้ว	 ได้เหรียญทองแดง	ขว้างจักร	หญิง	 รุ่นอายุ	 35-39	ปี	นางสาวจิราภรณ์	 การะเกตุ	

ได้เหรียญทองแดง	ฟุตบอล	นายพงษ์ผไท	กิจรุ่งโรจนาพร	และนายน�าโชค	ขุนหมื่นวงค์	 ได้เหรียญทองแดง	 (แข่งขันในนามคณะ

วิทยาศาสตร์)	และฟุตซอลได้รับถ้วยรางวัล	รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมฟุตซอล	

พิธีเป ิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 “มหิดลเกมส์”
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เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ�ารัส อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ภาพ : ILstock

Visitors

	 ศาสตราจารย์คลินิกสุวัฒน์	 เบญจพลพิทักษ์	 ผศ.ดร.ทัศนียา	 รัตนฤาทัย	 นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	 ดร.ปรเมศวร์	 เหล่าสินชัย	

และ	ผศ.ดร.สุชัย	นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	ให้การต้อนรับหัวหน้าหลักสูตรปริญญาโทการจัดการการศึกษา	Gadjah	Mada	University	

ประเทศอินโดนีเซีย	 เมื่อวันท่ี	 17	 มกราคม	 2561	 จุดประสงค์ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้าง

ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรปริญญาโทการจัดการการศึกษา	 ของ	 Gadjah	 Mada	 University	 และหลักสูตรปริญญาโท

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยศีกึษา	 ของสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู	้ และเพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูเ้กีย่วกบัการบรหิารงานด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล

	 ผศ.ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์

แจ่มจ�ารัส	ดร.ปรเมศวร์	เหล่าสินชัย	และ

ผศ.ดร.สชุยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	ให้การต้อนรบั

คณบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	

Korea	National	University	of	Education

และอาจารย์หลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้น

พิภพ	 เมื่อวันท่ี	 13	กุมภาพันธ์	 2561	

จุดประสงค์ในการพบปะในครั้งนี้ เพื่อ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความ

ร่วมมอืระหว่าง	Korea	National	University

of	 Education	 และ	 สถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้	ซึ่งเป็น	1	ใน	3	หน่วยงานของ

มหาวิทยาลัยมหิดล	ในการเจรจาดังกล่าว

Gadjah Mada University ประเทศอนิโดนเีซยี เข้าเย่ียมชม

ต้อนรับคณบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ            

Korea National University of Education
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	 ผศ.ดร.ทศันยีา	รตันฤาทยั	นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	นาย	Linn	Htet	

Aung	 และ	 ผศ.ดร.สชุยั	 นพรตัน์แจ่มจ�ารสั	 ร่วมกบั	 ผศ.นพ.วรีะพงษ์											

ภมูริตันประพณิ	ได้รบัรางวลัสภาวจิยัแห่งชาต:ิรางวลัผลงานประดษิฐ์คดิค้น

ระดบัด	ีประจ�าปี	2561	เรือ่ง	แบบจ�าลองส�าหรบัการฝึกปฏบิติัการเจาะ

เยือ่หุม้หวัใจ	โดยได้รบัรางวลัจากรองนายกรฐัมนตร	ีพลอากาศเอก	ประจนิ

จั่นตอง	ไปเม่ือวันที่	2	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2561	ในงานวันนักประดิษฐ์	

ในงานดงักล่าว	นกัศกึษาของสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู้จ�านวนหนึง่ได้

มโีอกาสได้ไปร่วมจดัแสดงงาน	ชมงานนทิรรศการนานาชาติ	และเข้าฟัง

สมัมนาด้านการประดษิฐ์คดิค้น

	 ผศ.ดร.ทัศนียา	 ร.นพรัตน์แจ่มจ�ารัส	 อาจารย์ประจ�าสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้	 ผู้ตรวจประเมินหลักสูตรเครือข่าย

มหาวทิยาลยัอาเซยีน	 ได้รบัเชญิจากคณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหดิล	 ในการจดัอบรมเชงิปฏบิตักิารในหวัข้อ	Backward

Design	for	Outcome-based	Curriculum	ในวันที่	21	มีนาคม	พ.ศ.	2561	ณ	คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ�ารัส อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ภาพ : ILstock

เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจ�ารัส อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ภาพ : คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล

Awards

Lectures Delivered
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    ปัญญาประดิษฐ ์หรือ	

Artificial	 Intelligence	 (AI)	 เป็นผลพวงจาก

ความพยายามของมนุษย์เพื่อให้เครื่องจักร

สามารถคิดเองได้และเป็นผู้ช่วยของมนุษย์ใน

การท�างานด้านต่างๆ	 เช่น	 ระบบน�าทางรถยนต์

ไร้คนขับ	หรือผู้ช่วยอัจฉริยะในสมาร์ทโฟน				

	 แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องจักรที่คิดเองได้

และสิ่งมีชีวิตเทียมนั้นมีมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ	

เช่น	 หุ่นยนต์ทาลอสแห่งครีตอันเป็นหุ่นยนต์

เรื่อง : รองศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์  อาจารย์ประจ�า สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) ทางการศึกษา 

(ตอนที่ 1)

ที่มา:	https://www.masterad.com/news/insight/239

ที่มา:	 https://www.it24hrs.com/wp-content/uploads/2015/06/google-self-driving-car-

website-report.png

รถยนต์ไร้คนขับ	(Self	Driving	Car)	ของ	Google

ทองแดงของเทพฮฟีิสตสั	แหล่งอารยธรรมใหญ่ๆ	ของโลกมักจะ

เชือ่เรือ่งหุน่ยนต์ทีม่คีวามคล้ายกบัมนษุย์	เช่น	ในอยีปิต์และกรีซ

ต่อมาในช่วงกลางศตวรรษที่	 19	 และ	 20	 สิ่งมีชีวิตเทียมเริ่ม

ปรากฏอย่างแพร่หลายในนยิายวทิยาศาสตร์	 เช่น	 แฟรงเกนสไตน์

ของแมรี	เชลลีย์	หรือ	R.U.R.	ของกาเรล	ชาเปก	แนวคิดเหล่านี้

ผ่านการอภปิรายมาอย่างแพร่หลาย	โดยเฉพาะในแง่ของความหวงั

ความกลัว	 หรือความกังวลด้านศีลธรรมเนื่องจากการมีอยู ่

ของปัญญาประดิษฐ์																						

	 กลไกหรอืการให้เหตผุลอย่างมแีบบแผน	ได้รบัการพฒันา

ขึ้นโดยนักปรัชญาและนักวิทยาศาสตร์ต้ังแต่สมัยโบราณ	

การศึกษาด้านตรรกศาสตร์น�าไปสู่การคิดค้นเครื่องค�านวณ

อิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลที่โปรแกรมได้โดยอาศัยหลักการทาง

คณิตศาสตร์ของแอลัน	 ทัวริง	 และคนอื่นๆ	ทฤษฎีการค�านวณ

ของทัวริงชี้ว่า	เครื่องจักรที่รู้จักการสลับตัวเลขระหว่าง	0	กับ	1	

สามารถเข้าใจนิรนัยทางคณิตศาสตร์ได้	หลังจากนั้น	การค้นพบ

ทางด้านประสาทวิทยา	 ทฤษฎีสารสนเทศ	 และไซเบอร์เนติกส์	

รวมทั้งทฤษฎีการค�านวณของทัวริงได้ท�าให้นักวิทยาศาสตร์

บางกลุ่มเริ่มสนใจพิจารณาความเป็นไปได้ของการสร้างสมอง

อิเล็กทรอนิกส์	ขึ้นมาอย่างจริงจัง

	 การก่อตั้งสาขาใหม่	คือ	สาขาปัญญาประดิษฐ์	ได้เริ่มขึ้น

ในทีป่ระชมุวชิาการทีว่ทิยาลยัดาร์ตมธั	สหรฐัอเมรกิาในช่วงหน้าร้อน

ค.ศ.	 1956	 โดยผู้ร่วมในการประชมุคร้ังนัน้	 ได้แก่	 จอห์น	แมก็

คาร์ธีย์	 มาร์วิน	มินสกี	 อัลเลน	นิวเวลล์	 อาเธอร์	 ซามูเอลและ

เฮอร์เบร์ิต	 ไซมอน	ทีไ่ด้กลายมาเป็นผูน้�าทางสาขาปัญญาประดษิฐ์

ในอกีหลายสบิปีต่อมา			นกัวทิยาศาสตร์และนกัศกึษาของพวกเขา

เหล่านี้เขียนโปรแกรมที่หลายคนทึ่ง	ไม่ว่าจะเป็น	คอมพิวเตอร์

ที่สามารถเอาชนะคนเล่นหมากรุก	 แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับค�า

ด้วยพีชคณิต	 พิสูจน์ทฤษฎีทางตรรกวิทยา	 หรือแม้กระทั่งพูด
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สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรหันมาให้เงินทุนสนับสนุน

งานวิจัยในสาขาปัญญาประดิษฐ์อีกครั้ง

	 ในทศวรรษ	 1990	 และช่วงต้นศตวรรษที	่ 21	 ปัญญา

ประดิษฐ์ประสบความส�าเร็จอย่างสูงแม้ว่าจะมีหลายอย่างที่อยู่

เบือ้งหลงั	มกีารน�าปัญญาประดษิฐ์มาใช้ในด้านการขนส่ง	การท�า

เหมืองข้อมูล	 การวินิจฉัยทางการแพทย์	 และในอีกหลายสาขา

หลายอุตสาหกรรม	ความส�าเร็จของปัญญาประดิษฐ์นั้นได้รับ

การผลักดันมาจากหลายปัจจัย	 ไม่ว่าจะเรื่องของความเร็วของ

คอมพวิเตอร์ทีม่กีารประมวลผลทีเ่รว็ขึน้	 (ตามกฎของมวัร์)	 การให้

ความส�าคญักบัการแก้ปัญหาย่อยบางปัญหา	การสร้างความเช่ือมโยง

ระหว่างปัญญาประดิษฐ์กับสาขาอื่นๆ	 ที่ท�างานอยู่กับปัญญา

ที่คล้ายๆ	กัน	ตลอดจนความมุ่งมั่นของนักวิจัยที่ใช้วิธีการทาง

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่มีหลักการ

	 เมื่อวันที่	11	พฤษภาคม	ค.ศ.	1997	เครื่องดีปบลูของ

บริษัทไอบีเอ็ม	กลายมาเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกที่

สามารถเล่นหมากรุกเอาชนะ	 แกรี	 คาสปารอฟ	 แชมป์โลก

ในขณะนั้นได้	และในเดือนกุมภาพันธ์	ค.ศ.	2011	เครื่องวัตสัน

ของบริษัทไอบีเอ็มก็สามารถเอาชนะแชมป์รายการตอบค�าถาม

จีโอพาร์ดีได้แบบขาดลอย	 นอกจากนี้	 เคร่ืองเล่นเกมอย่าง	

Kinect	 ก็ใช้เทคโนโลยีของปัญญาประดิษฐ์	 มาใช้ในการสร้าง

ส่วนตดิต่อกบัผูใ้ช้ผ่านทางการเคลือ่นไหวร่างกายใน	3	มิตเิช่นกัน

เอกสารอ้างองิ

Modify	Technology	News.	(2561).	ปัญญาประดษิฐ์	

คอือะไร	 (AI:	Artificial	 Intelligence).	https://www.

modify.in.th/17128	สบืค้นเมือ่	13	มนีาคม	2561

ที่มา:	https://loyart.files.wordpress.com/2010/09/bb6d0252db1a6d2eb8117d305787c158.jpg

AI	เป็นเพื่อนเล่นหมากรุกกับมนุษย์

	 ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ท�าให้เกิดการประยุกต์ใช้ใน

หลากหลายวงการ	ซึง่ในฉบบัหน้าเราจะมาดวู่า

การประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ทางการศกึษานัน้	มหีน้าตาเป็นอย่างไร	โปรด

ตดิตามตอนต่อไปครับ

ภาษาอังกฤษได้	 ผู้ก่อตั้งสาขาปัญญาประดิษฐ์กลุ่มนี้เชือ่มัน่ใน

อนาคตของเทคโนโลยใีหม่นีม้าก	 โดยเฮอร์เบร์ิต	 ไซมอน	 คาดว่าจะมี

เครือ่งจกัรทีส่ามารถท�างานทกุอย่างได้เหมอืนมนษุย์ภายใน	20	ปี

ข้างหน้าและมาร์วิน	มินสกีก็เห็นพ้องโดยการเขียนว่า	“เพียงชั่ว

อายุคน	 ปัญหาของการสร้างความฉลาดเทียมจะถูกแก้ไขอย่าง

ยั่งยืน”	 อย่างไรกต็าม	 นกัวทิยาศาสตร์กลุม่นีก้ลบัไม่ได้พจิารณาถงึ

ความยากของปัญหาที่จะพบมากนัก														

	 ในปี	ค.ศ.	1974	 เซอร์	 เจมส์	 ไลท์ฮลิล์	 ได้เขยีนวพิากษ์

วิจารณ์สาขาปัญญาประดิษฐ์	 ประกอบกับมีแรงกดดนัจากสภา

คองเกรสของสหรัฐฯ	ให้ไปให้เงินสนับสนุนโครงการที่มีผลผลิต

ออกมาเป็นรูปธรรมมากกว่า	 ดังนั้น	 รัฐบาลสหรัฐอเมริกาและ

สหราชอาณาจักรจึงได้ตัดงบประมาณการวิจัยที่ไร้ทิศทางของ

สาขาปัญญาประดษิฐ์ไปจนเป็นยคุทีเ่รยีกว่า	 หน้าหนาวของปัญญา

ประดษิฐ์	 (AI	 winter)	 กนิเวลาหลายปี	 ซึง่โครงการด้านปัญญา

ประดษิฐ์แต่ละโครงการนัน้หาเงนิทนุสนบัสนนุยากมาก

	 ในช่วงต้นทศวรรษที	่ 1980	 งานวจิยัด้านปัญญาประดษิฐ์

ประสบความส�าเรจ็ในเชงิพาณชิย์เป็นครัง้แรก	 ด้วยระบบทีช่ือ่ว่า

ระบบผูเ้ชีย่วชาญ	 อนัเป็นระบบคอมพวิเตอร์ท่ีช่วยในการหาค�าตอบ

อธบิายความไม่ชดัเจน	ซึง่ปกตนิัน้จะใช้ผูเ้ชีย่วชาญในแต่ละสาขา

ตอบค�าถามน้ัน	 ในปี	 ค.ศ.	 1985	 ตลาดของปัญญาประดิษฐ์

ทะยานขึน้ไปแตะระดบั	1	พนัล้านดอลลาร์สหรฐั	ในขณะเดยีวกนั

โครงการคอมพวิเตอร์รุน่ที	่5	ของญีปุ่น่กไ็ด้จดุประกายให้รฐับาล
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เรื่อง : กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

นวัตกรรมจากสถาบันฯ

ทางเลอืกใหม่!!!.... ของเกมเพือ่การศกึษา 

	 วชิาการเขยีนโปรแกรมเป็นหนึง่พืน้ฐานทีส่�าคญัของการเรยีนในสาขาวชิาด้านวทิยาการคอมพวิเตอร์	วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ	 รวมถึงแขนงวิชาอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 โดยทั่วไปแล้ววิชาการเขียนโปรแกรมถือเป็นหนึ่งวิชาที่มีความยากและ

ซับซ้อนในความคิดของผู้เรียน	เนื่องด้วยในการเรียนผู้เรียนจ�าเป็นต้องท�าการคิดวิเคราะห์	วางแผนการเขียนโปรแกรม	รวมถึงการ

แก้ปัญหาต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติการเขียนโปรแกรม	ซึ่งในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีนั้น	ตัวแปรภาษา	(Compiler)

จะท�าหน้าทีต่รวจสอบไวยากรณ์ภาษาและข้อผดิพลาดต่างๆ	หากไม่มข้ีอผดิพลาดตวัแปรภาษาจะท�าการประมวลผลตามล�าดบัค�าสัง่

ที่ได้เขียนโปรแกรมไว้และแสดงผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกทางหน้าจอ	แต่หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นตัวแปรภาษาจะแสดงข้อผิดพลาด

ให้ทราบแทนผลลัพธ์ที่ถูกต้อง	ซึ่งการแสดงข้อผิดพลาดนั้นแสดงด้วยภาษาคอมพิวเตอร์	ที่ยากต่อการเข้าใจ	ดังนั้นผู้เขียนจึงมี

แนวคดิแก้ปัญหาดงักล่าวข้างต้น	 โดยการบรูณาการรปูแบบการเรียนรู้ผ่านดิจิตอลเกมทีส่ามารถจ�าลองการท�างานของตัวแปรภาษา

ให้อยู่ในรูปของเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ชีวิตประจ�าวัน	กล่าวคือเปลีย่นจากภาษาคอมพวิเตอร์ให้เป็นภาษาสือ่สารทัว่ไป	

ทีผู่เ้รยีนสามารถเรยีนรูข้ัน้ตอนการท�างานและข้อผดิพลาดต่างๆ	ของโปรแกรมท่ีตนเองพัฒนาข้ึนผ่านการจ�าลองเหตุการณ์ของเกม	

ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการสังเกตและทราบถึงข้อผิดพลาดต่างๆ	และสามารถน�าความรู้ที่ได้นี้ไปใช้กับการแก้ปัญหาอื่นๆ	ในการเรียน

เขียนโปรแกรมต่อไปได้อย่างถูกต้อง	

	 ผลจากการวิจัยในเบื้องต้นพบว่าดิจิตอลเกมดังกล่าวข้างต้นมีผลต่อความกระตือรือร้นของผู้เรียนและท�าให้ผู้เรียนเกิด

แรงจงูใจในการเรยีนวชิาการเขยีนโปรแกรมภาษาซเีพิม่มากขึน้	 ซึง่ผลทีไ่ด้จากการเรยีนรูผ่้านดจิติอลเกมนี	้ ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรู้

ล�าดบัขัน้ตอนการท�างานของโปรแกรมทีต่นเองได้สร้างขึน้อย่างเป็นล�าดบั	รวมถงึสามารถทราบถงึข้อผดิพลาดของโปรแกรมท่ีตนเอง

ได้สร้างขึ้นผ่านล�าดับเหตุการณ์จ�าลองท่ีเกิดข้ึนในดิจิตอลเกม	 ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้	 จดจ�า	 และสามารถประยุกต์ใช้

ความรู้ที่ได้จากการเล่นเกมในการเรียนในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
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บุพเพสันนิวาส

สาระน่ารู้

	 ประจวบเหมาะกบัเป็นช่วงเวลาทีล่ะครเรือ่งบพุเพสันนิวาส

ก�าลงัฮติฮอตอยูพ่อด	ี และตนเองก็มีโอกาสได้สนทนาธรรมเกีย่ว

กับแนวคิดเรื่องบุพเพสันนิวาสในทางพุทธศาสนากับอาจารย์

ที่สอนอยู ่ในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 ซึ่งเป ็น

มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งหนึ่งในสองแห่งในประเทศไทยที่ได้เคย

ศึกษา	 จงึจะขอถอืโอกาสน�าประเดน็ทีอ่าจารย์ได้ให้ข้อคดิเกีย่วกบั

เรือ่งดงักล่าวมาเล่าสูก่นัฟัง	ดงันี้	

	 1.	เรือ่งบพุเพสนันวิาสนี	้เป็นเรือ่งทีป่รากฏอยูใ่นหลกัการ

ทางพระพุทธศาสนาจรงิ	 คือพุทธศาสนากล่าวว่าสิ่งท่ีเกิดข้ึน

ในปัจจบุนั	 ล้วนเป็นผลลพัธ์ทีม่าจากช่วงเวลาทีผ่่านๆ	 มานัน่เอง	

ดงันัน้	 เรือ่งบพุเพสนันวิาสจงึเป็นการยอมรบัว่าอดตีนัน้มอียูจ่รงิ

และเป็นสิง่ทีใ่ห้ผลต่อเนือ่งมาจวบจนถงึปัจจบุนั	ตลอดถงึจะมผีล

ต่อเนื่องไปยังอนาคตที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วย	 ดังที่พระพุทธเจ้า

ท่านสอนว่า	 “ท�าดย่ีอมได้ดหีรอืท�าไม่ดย่ีอมได้ไม่ด”ี	 การท�าดนีัน้

จะส่งผลให้ได้ด	ี ส่วนเมือ่ท�าไม่ดกีจ็ะส่งผลไม่ดตีามไปด้วย	 อกีนยัหนึง่

การขยันหม่ันเพียรต่อการเรียนหรือการท�างาน	 ย่อมส่งผลให้

การเรยีนดขีึน้และการท�างานมคีณุภาพมากขึน้	ในทีส่ดุย่อมท�าให้

ผู้ขยันเรียนและขยันท�างานได้ความเจริญก้าวหน้าในการเรียน

และการท�างาน

	 2.	 จากละครเรื่องบุพเพสันนิวาสดังกล่าว	 ย่อมเป็นคติ

สอนใจได้วา่การให้ความส�าคญักบัทกุคนหรอืทกุสิง่ที่ผ่านเข้ามา

ในชวีตินัน้เป็นเร่ืองท่ีควรให้ความสนใจเป็นอย่างยิง่	เพราะทกุครัง้

ทีท่�าอะไร	พูดอะไร	และคิดอะไร	ล้วนย่อมจะส่งผลต่อๆ	กันไป	

ดงันัน้	 การจะท�า	 จะพดู	 และจะคดิอะไรกบัใครหรอืส่ิงใดก็ตาม	

จึงควรใช้ความรอบคอบเป็นเครื่องมือ	 ด้วยว่าในโลกแห่งความ

เป็นจรงิ	 ซึง่ไม่ใช่แค่แนวคดิหรอืทฤษฎเีท่านัน้	 คงไม่มใีครหรอืสิง่ใด

สมบูรณ์แบบจนหาที่ติไม่ได้	ท�านองเดียวกันกับค�าพูดที่พูดกัน

เสมอว่า	“อนันนิทา	กาเล	เหมอืนเทน�า้	ไม่ชอกช�า้	เหมือนเอามีด	

มากรดีหนิ	 แต่องค์พระ	 ปฏมิา	 ยงัราคนิ	 คนเดนิดนิ	 หรอืจะส้ิน	

คนนนิทา”	 จึงท�าให้เข้าใจว่าใครหรือสิ่งใดในโลกนี้ที่จะได้ดังใจ

หรือเป็นไปตามที่นึกคิดเสมอไปนั้นคงไม่มี	 คงมีได้แต่ที่ดีหรือ

ไม่ดีนั้นเป็นเพราะสาเหตุหรือปัจจัยจากอะไรเท่านั้น	 ฉะนั้นคติ

ในเรือ่งนีจ้งึเป็นทีเ่ราเท่านัน้ทีค่วรจะท�าทศันคตใิห้สอดคล้องกับ

ความเป็นจรงิทีม่องทะลไุปถงึเหตปัุจจยัหรอืสาเหตขุองแต่ละเรือ่ง	

เรื่อง : มนัสวี  ศรีนนท์ : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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ท�านองเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องความทกุข์	 หรอื

ปัญหา	พระองค์ทรงสอนให้เหน็ทกุข์หรอืปัญหา	และสอนให้แก้ไข

ปรับปรุงหรือพัฒนาที่สมุทัยหรือสาเหตุของทุกข์หรือปัญหา	

คงเป็นไปไม่ได้ที่จะแก้ไขที่ทุกข์หรือปัญหา	สืบเนื่องจากว่าทุกข์

หรอืปัญหานัน้เกดิขึน้แล้วหรอืมอียูแ่ล้ว	 คงเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะกลบั

ไปแก้ไขทุกข์หรือปัญหา	 ส่วนที่จะแก้ไขได้มีเพียงอย่างเดียวคอื

แสวงหาสาเหตทุีท่�าให้เกดิทุกข์หรือปัญหาที่เกดิขึน้	 หลงัจากนัน้

ก็แก้ไขหรือจัดการที่สาเหตุของทุกข์หรือปัญหา				

	 3.	 ในที่สุด	 เรื่องบุพเพสันนิวาสก็จบไปตามเรื่องราวที่

เขียนขึ้นคงมีแต่ผู้ชมเท่านั้นท่ีควรจะตั้งค�าถามว่าได้อะไรบ้าง

จากละครเรื่องนี	้แต่ส�าหรับความรู้ท่ีอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

มหามกุฏราชวิทยาลัยให้มาตอนท้ายก็คือค�าว่า	 “ปุพฺเพว	 สนฺนิ

วาเสน	ปจจฺปุนนฺหเิตน	วา	เอวนตฺ�	ชายเต	เปม�	อปุปฺล�	ว	ยโถทเก”

แปลว่า	“ความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการ	คือ	ด้วย

การอยู่ร่วมกันในกาลก่อน	 ประการ	 1	 ด้วยความเกื้อกูลต่อกัน

ในปัจจบุนั	ประการ	1	เหมอืนดอกอบุล	เมือ่เกดิในน�า้	ย่อมเกดิได้

เพราะอาศัยเหตุ	 2	ประการ	 คือน�้าและเปือกตม	ฉะนั้น”	 โดย

ความรกัในทีน่ีจ้ะตคีวามให้แคบกไ็ด้	 แต่ถ้าจะให้เกดิการสร้างสรรค์

มากขึ้น	ควรมองไปให้ไกลถึงการอยู ่ร ่วมกันของคนท้ังโลก

หรอืแม้แต่ในมหาวทิยาลยัเดยีวกนั	 กค็วรเป็นอย่างยิง่ท่ีจะอยูด้่วยกนั

ด้วยความจรงิใจและบรสิทุธิใ์จต่อกนั	เพราะท้ายทีส่ดุแล้ว	การได้มี

ความเมตตากรณุาต่อกนัย่อมเป็นเรือ่งดทีีส่ดุ	 ด้วยเป็นท่ีเช่ือได้ว่า

การที่เรามาเจอกันและมาท�างานด้วยกันอยู่ทุกวันนี้	 ย่อมไม่ใช่

ความบังเอิญหรือแค่เดินชนกันเท่านั้น	แต่ทุกอย่างที่เป็นอยู่

ในวนันีล้้วนมาจากเหตปัุจจยัใดเหตปัุจจยัหนึง่แน่นอน	 เพยีงแต่ว่า

เราไม่สามารถมีญาณระลึกไปถึงเหตุปัจจัยนั้นได้เท่านั้น	 ดังนั้น

คติที่ได้ในการชมละครและสนทนาธรรมคือจงท�าในสิ่งที่เรา

มหีน้าทีอ่ยูใ่นวนันีใ้ห้ดทีีส่ดุ	 เพราะทกุอย่างในวนันีล้้วนมเีหตปัุจจยั

มาจากอดตีทีแ่ล้วมาทัง้นัน้	 และการท�างานร่วมกนัในมหาวทิยาลยันี้

จะยังต้องเจอกันอยู่ต่อไป	 ถึงแม้ว่าวันข้างหน้าอาจจะได้เจอกัน

น้อยลง	แต่สกัวนัหนึง่ข้างหน้าอาจจะได้เจอกนัมากขึน้ก็ได้	ดงันัน้	

เราจงึควรท�าด	ีพดูด	ีและคดิดเีพือ่จลุสารดีๆ 	 เล่มนี	้ ของพวกเรา

ต่อไปนะคะ
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