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การศึกษาศตวรรษท่ี 21 : การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้เรียนระดับมัธยมศกึษา

ต่อการจัดการเรียนรู้และการจัดการชัน้เรียนท่ีเปลี่ยนไป 

21st Century Education : Effects from changing behavior in secondary school 

students’ on instructional management and classroom management 
อาจารย์อาจิยา หลิมกุล  

Achiya Limkul  

สาขาวชิาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

บทคัดย่อ 

 บทความเร่ือง “การศึกษาศตวรรษท่ี 21 : การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาต่อการจัดการ

เรียนรู้และการจัดการชั้นเรียนท่ีเปลี่ยนไป” มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้เรียนระดับ

มัธยมศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21 ท่ีมีผลต่อบทบาทของครูผู้สอน โดยพิจารณาจากพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา จากการสังเกตการสอนผู้เรียนระดับมัธยมศกึษาของนักศกึษาชั้นปีท่ี 

4 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีการศึกษา 2560 พบว่า ผู้เรียนระดับ

มัธยมศกึษาสะท้อนพัฒนาการด้านอารมณ์มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านสังคม ด้านร่างกาย และด้านสติปัญญาตามล าดับ 

ซึ่งพัฒนาการด้านอารมณ์สัมพันธ์โดยตรงต่อพัฒนาการด้านร่างกาย อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ 

ภายในร่างกาย นอกจากนี้พัฒนาการด้านสังคมและด้านสติปัญญาของผู้เรียนมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยปัจจัย

ด้านความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีมีบทบาทอยา่งสูงต่อพฤติกรรมทางสังคมและพฤตกิรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 ครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาต้องมีกลยุทธ์การจัดการชั้นเรียนและจัดการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ โดยเร่ิมจากการสร้าง

วินัยในชั้นเรียนท่ีชัดเจน แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ นอกจากนี้ครูผู้สอนต้องพัฒนาตนเองให้เป็นครูยุคใหม่ท่ี

เปิดใจเรียนรู้ไปกับผู้เรียนตลอดเวลา ท าหน้าท่ีเป็นผู้อ านวยความสะดวก  Facilitator) ผู้ประสานด าเนินการกลุ่มผู้เรียน 

 Mediator) และผู้จัดการสภาพแวดล้อมในการเรียน  Manager) ท่ีดึงดูดใจ โดยผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องการให้

ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยความเอาใจใส่ใกล้ชิด สามารถให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ

หน้าให้กับผู้เรียนได้เสมอ ในขณะท่ีผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องการครูผู้สอนท่ีดูแลใกล้ชิดน้อยลง แต่เป็น

ผู้บริหารจัดการท่ียอดเยี่ยม มีการวางแผนและจัดระบบท่ีดี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ 

แปลกใหม่ และท้าทายความสามารถ โดยครูผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถใช้สื่อ

การเรียนรู้ท่ีทันสมัยและสร้างสรรค์ได้ ตลอดจนมเีทคนคิวิธีสอนอันมุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดท่ีมีประสิทธภิาพ 

ให้ผู้เรียนสามารถคิดอย่างเป็นระบบ ตกผลึกความคิดอย่างเป็นรูปธรรม และบูรณาการองค์ความรู้สู่การลงมือปฏิบัติ

อย่างชาญฉลาด ท้ังนี้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มคีุณธรรมจริยธรรม รวมท้ังด ารงชีวิตอย่างมคีวามสุข

ในยุคศตวรรษท่ี 21 ตอ่ไป 
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ABSTRACT 

 Topic Study “21st Century Education” : Effects from changing behavior in secondary school students’ 

on instructional management and classroom management. The purpose of this study was to analyze 

changes in secondary school students’ behavior in the 21st century which affects role of teachers by 

considering in four aspects of physical, emotional, social and intellectual. The study was conducted by 

observing the instruction in Mattayom of students 4 in Thai Language Teaching Department, Faculty of 

Education, Sakon Nakhon Rajabhat University the year of 2017. The result showed that the students 

showed the most progress in emotional development followed by social development, physical development 

and intellectual development. The emotional development was linked directly to physical development 

due to their physical and hormonal changes. Moreover, social development and intellectual development 

are changing due to the advance of technology which has significant effects on social behavior and 

learning behavior. 

 Secondary school teachers have to apply classroom management strategies and learning management 

systems by building a clear classroom expectation and discipline for students to follow, yet it can be 

adapted in some exception cases. Furthermore, teachers have to continuously improve themselves to 

be able to catch up with fast changing world as well as being able to adapt their roles as “Facilitator, 

Mediator, and Manager” as vice versa depends on circumstances in order to persuade students, particularly 

secondary school students who as well need close monitor outside the classroom. Teachers have to be 

able to give them guidance and help solve occurring problems through learning and life. On the other 

hand, high school students need less attention, yet as a manager, a teacher need to create appealing, 

interesting and challenging activities to inspire them to learn. Being able to use educational technology 

is also crucial, teachers should be able to apply creative educational media along with applying teaching 

techniques that promote students’ effective thinking skills, develop concrete thoughts and integrate 

knowledge into action wisely in order to be enthusiastic learners, students and live happily in 21st century. 

Keywords: 21st century education, secondary school students, instructional management,  

                classroom management 

บทน า 
 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแส

สังคมยุคโลกาภิวัตนใ์นศตวรรษท่ี 21 การเตรียมความพร้อม

ด้านการศึกษาส าหรับพลเมืองของแต่ละประเทศ จึงเป็น

นโยบายส าคัญอันดับต้นๆ ท่ีรัฐมุ่งเน้นพัฒนาประชากร 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสภาพสังคม

วัฒนธรรมยุคดิจิตอล ให้ผู้เรียนสามารถด ารงชีวิตท่ามกลาง

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างชาญฉลาด ตลอดจนมีทักษะ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3R×7C เหมาะสมกับคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ของพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ  ศิริวรรณ 

วณิชวัฒนวรชัย, 2558, หนา้ 22)   

 3R คือ Reading (อ่านออก), WRiting (เขียนได้), 

ARithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C คือ Critical Thinking 

and Problem Solving (ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

และทักษะการแก้ไขปัญหา), Creativity and Innovation 

(ทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรม), Cross-cultural 
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Understanding (ทักษะความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่าง

กระบวนทัศน์ ), Collaboration Teamwork and Leadership 

(ทักษะด้านความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า), 

และ Communications Information and Media Literacy 

(ทักษะการสื่อสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อ), Computing 

and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, Career and Learning Skills  

(ทักษะอาชพี และทักษะการเรียนรู้)  

 ในการน้ีรัฐจ าเป็นต้องก าหนดนโยบายเร่งด่วนทาง

การศึกษา เพื่อพัฒนาประชากรในยุคศตวรรษท่ี 21 ให้เกิดขึ้น

ควบคู่กับการมุง่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ

ของสาระวิชาหลัก  Core Subjuct) 8 สาระ ซึ่งต้องน ามา

จัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน  วจิารณ์ พานชิ, 2555, หนา้ 16-17) 

คื อ 1) ภาษาแม่ และภาษาส าคัญของโลก 2) ศิ ลปะ 3) 

คณิ ตศาสตร์ 4) การปกครองและหน้าท่ีพลเมือง 5) 

เศรษฐศาสตร์ 6) วิทยาศาสตร์ 7) ภูมิศาสตร์ และ 8) 

ประวัติศาสตร์ โดยสาระวิชาหลักนี้จะน ามาสู่การก าหนด

เป็นกรอบแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ต่อการจัดการเรียนรู้

เชิ งสหวิทยาการ  Interdiscriplinary) ด้ วยการส่ งเสริม

ความรู้ความเข้าใจทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 สอดแทรกใน

ทุกสาระวิชาหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับ 4 เสาหลักของ

การศึกษา  The four pillars of learning) อันได้แก่ การเรียน

เพื่อรู้ การเรียนเพื่อปฏิบัติได้จริง การเรียนรู้ท่ีจะอยู่ร่วมกัน 

และการเรียนรู้ เพื่ อความเป็นมนุษย์   ส านั กพัฒนา

นวัตกรรมการจัดการศกึษา, 2555, หนา้ 1) 

เน้ือหา 
 เมื่อยุทธศาสตร์การพัฒนาการศกึษาส าหรับพลเมือง

ในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนไป มีผลโดยตรงต่อการจัดการเรียน

การสอนของครูผู้สอนและพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

อย่างมีนัยส าคัญ ปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลอย่างมากต่อพัฒนาการ

แต่ละช่วงวัยของผู้เรียน คือ วุฒิภาวะด้านร่างกาย อารมณ์ 

สังคม และสติปัญญา อันจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติความพร้อม

ของแต่ละช่วงอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาการด้านตา่งๆ 

ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

ด้านพัฒนาการทุกด้านอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ปัจจัย

แวดล้อมจึงถือเป็นองค์ประกอบส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีมี

ผลอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความพร้อมต่างๆ ให้เกิดขึ้น

แก่ผู้เรียน อันน าไปสู่มิติการเรียนรู้อย่างยั่งยนื 

 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาหรือผู้เรียนช่วงช้ันท่ี 3-4 

อยู่ในช่วงอายุ 13-18 ปี คือ มัธยมศึกษาตอนต้น  อายุ 13-

15 ปี) มัธยมศึกษาตอนปลาย  อายุ 16-18 ปี)  ณัฐพรหม 

อินทุยศ, 2553, หน้า 102-113) แบ่งพัฒนาการด้านต่างๆ 

ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม 

และด้านสติปัญญา โดยพัฒนาการทุกด้านพัฒนารวดเร็ว 

กล่าวคือ ฮอร์โมนของร่างกายกระตุ้นการเจริญเติบโต

ของวัยรุ่น ท าให้ด้านร่างกายปรากฏลักษะทางเพศท่ีชัดเจน

ท้ังชายและหญิง โดยในวัยรุ่นตอนต้นเพศหญิงจะพัฒนาการ

ด้านร่างกายรวดเร็วกว่าเพศชาย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง

ด้านร่างกายและความไม่สมดุลทางชีวภาพท่ีเกิดขึ้น

ในช่วงนี้ มีผลโดยตรงต่ออารมณ์ของวัยรุ่น ท าให้ขาด

ความยั้งคิด หุนหันพลันแล่น กระทั่งได้รับฉายาว่า 

“วัยพายุบุแคม  stress and storm)” ความสัมพันธ์ด้านสังคม

จึงมักมีปัญหาขัดแย้งกับผู้ใหญ่ แต่ยกย่องและไว้วางใจ

เพื่อน มีพฤติกรรมและค่านิยมเลียนแบบกลุ่มเพื่อน 

ในขณะเดียวกันด้านสติปัญญาแม้วัยรุ่นจะขาดประสบการณ์ 

แต่กลับมีความคิดแบบผู้ใหญ่ มีพัฒนาการด้านความรู้

ความเข้าใจระดับสูง สามารถคิดอย่างมีเหตุผล ยืดหยุ่น

และแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้อยา่งเป็นระบบ 

 จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 21544504 

พฤติกรรมการสอนภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560 ส าหรับนักศึกษาชั้นปีท่ี 4 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร ได้ระดมความคิดเกี่ยวกับประสบการณ์

การสังเกตการสอนของผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษา

แบ่งตามพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ของเพศชายและหญิง ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหัวข้อ 

“นึกถึงมัธยมศึกษานึกถึง…” โดยระดมความคิดถ่ายทอด

เป็นข้อความ 3 พยางค์ ได้ผลการสังเกตเชิงพฤติกรรม 

ดังนี้ 
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 เพศหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1) ด้านร่างกาย 

ได้แก่ เมนส์เร่ิมมา อกขยาย สะโพกผาย นมแตกพาน 

กลิ่นตัวแรง ใบหน้าขาว ปากแดงๆ ผมสั้นติ่ง ตัดหน้าม้า 

คิ้วหนาๆ กระโปรงสั้น 2) ด้านอารมณ์ ได้แก่ รักสวยงาม 

ชอบแต่งตัว พกกระจก พูดเสียงดัง ท าตามใจ ชอบนินทา 

ชอบโอ้อวด ขี้อิจฉา ชอบเซลฟี ตามแฟชัน บ้าดารา บ้าเกาหลี 

ติดนิยาย 3) ด้านสังคม ได้แก่ ตั้งกลุ่มแก๊ง ติดเพื่อนหญิง 

ติดโซเชียล รักรุ่นพี่ แซวผู้ชาย ปลื้มคุณครู 4) ด้านสติปัญญา 

ได้แก่ ตัง้ใจเรียน เรียนพเิศษ ลอกการบ้าน  

 เพศหญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1) ด้านร่างกาย 

ได้แก่ มีทรวดทรง โตเป็นสาว หน้าเธอลอย ชอบแต่งหน้า 

ปากต้องเด่น ชอบจัดฟัน กระโปรงสั้น 2) ด้านอารมณ์ 

ได้แก่ ชอบมโน เม้าท์ทุกเร่ือง ติดดารา ติ่งเกาหลี เต้นเกาหลี 

อัปรูปบ่อย จิกกล้องแตก 3) ด้านสังคม ได้แก่ แก๊งต้องใหญ่ 

เร่ิมมีแฟน แอบชอบครู เล่นมือถือ แชตต้องเรียน ผิดระเบียบ 

ท้องก่อนวัย 4) ด้านสติปัญญา ได้แก่ คิดนอกกรอบ 

หนอนหนังสอื ตวิ GatPat เรียนพเิศษ  

 เพศชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1) ด้านร่างกาย 

ได้แก่ เสียงแตกหนุ่ม เร่ิมมีหนวด มีสิวขึ้น กลิ่นตัวแรง 

น้ าไม่อาบ เสื ้อลอยชาย ผมสั ้นเกรียน ชอบเช็ตผม 

ชอบสักลาย ถุงเท้าขาด รองเท้าเหม็น 2) ด้านอารมณ์ ได้แก่ 

อารมณ์ร้อน บ้าพลัง ท าตามใจ ขี้สงสัย ชอบเสียงดัง 

พูดไม่เพราะ เป็นนักเลง ชอบเขียนโต๊ะ หนีเข้าแถว 

หลับในห้อง 3) ด้านสังคม ได้แก่ เล่นกีฬา ติดเพื่อนมาก 

ติดเกมมาก ติดโซเชียล คุยเร่ืองรถ กลับบ้านช้า ชอบตีกัน 

ตบหัวเพื่อน จดหมายรัก ชอบแกล้งสาว แซวผู้หญิง 

แซวคุณครู หัดกินเหล้า แว้นมอไซค์ ดูดบุหร่ี ยาเสพติด 

4) ด้านสติปัญญา ได้แก่ คิดเลขเร็ว ชอบวาดรูป เล่นกีต้าร์ 

อ่านการ์ตูน ชอบโดดเรียน เข้าห้องช้า ลืมหนังสือ 

ลอกการบ้าน อา่นไมอ่อก นั่งหลังห้อง กลัวครูถาม  

 เพศชาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1) ด้านร่างกาย 

ได้แก่ เสียงแตกหนุ่ม กลิ่นตัวแรง สิวเต็มหน้า เสื้อลอยชาย 

ระเบิดหู 2) ด้านอารมณ์ ได้แก่ อิสระ เป็นผู้น า กล้าตัดสิน 

คิดถึงแฟน เล่นมุกเก่ง มาสายมาก ง่วงสุดสุด หลับในห้อง 

ดูหนังโป๊ 3) ด้านสังคม ได้แก่ เล่นกีฬา ROV แก๊งต้องใหญ่ 

ไปเป็นคู ่ แอบชอบครู แอบชอบเพื่อน แอบชอบน้อง 

ชอบรุ่นพี่  ชอบชกต่อย โดดก าแพง เซียนป๊อกเด้ง  

4) ด้านสติปัญญา ได้แก่ มคีวามคิด เขียนไมส่วย งานไม่ส่ง 

นยิม ร. โดดเรียนบ่อย เด็กหลังห้อง 

 จากการระดมความคิดในประเด็นดังกล่าวอย่างอิสระ

จะเห็นได้ว่า นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 ท่ีได้สังเกตการสอนผู้เรียน

ระดับมัธยมศึกษาสะท้อนพัฒนาการด้านอารมณ์ เป็น

อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ด้านสังคม ด้านร่างกาย และ

ด้านสติปัญญาตามล าดับ ท้ังนี้จากการสัมภาษณ์ข้อมูล

เพิ่มเติมนักศึกษาให้ความคิดเห็นว่า แม้อารมณ์จะเป็น

บุคลิกภาพภายในท่ีสังเกตได้ยาก แต่ผู้ เรียนวัยนี้กลับ

แสดงออกทางอารมณ์อย่างชัดเจน เปิดเผย ตรงไปตรงมา 

ท าให้ครูผู้สอนเข้าใจความต้องการได้ทันที โดยพัฒนาการ

ด้านอารมณ์จะน ามาสู่การแสดงออกด้านสังคมท่ีเกี่ยวข้อง

กับบุคคลแวดล้อมของผู้เรียน ได้แก่ กลุ่มเพื่อน ครูอาจารย์ 

และผู้ปกครอง อันเป็นกลุ่มบุคคลท้ังท่ีผู้เรียนไว้วางใจ

หรือต่อต้าน ท้ังนี้ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมด้านบวกหรือ

ด้านลบตอ่บุคคลแตกตา่งตามระดับความไว้วางใจ  

 นอกจากนี้ยังปรากฏข้อมูลเพิ่มเติมท่ีน่าสนใจว่า 

พัฒนาการด้านร่างกาย อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง

ระบบภายในต่าง  ๆของร่างกาย มีผลอย่างมากต่อพัฒนาการ

ด้านอารมณ์ โดยความไม่คงท่ีของอารมณ์ ส่งผลสืบเนื่อง

ต่อการควบคุมตนเอง อันจะน าไปสู่ปัญหาด้านสังคมและ

สติปัญญาตามมา ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า พัฒนาการด้านอารมณ์

สัมพันธ์เชื่อมโยงตอ่ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียน  

 เมื่อเปรียบเทียบพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน ระหว่างอดีต

กับปัจจุบัน พบว่า ด้านร่างกายและด้านอารมณ์ของผู้เรียน

ไม่มีความแตกต่างกัน เพราะพัฒนาการสองด้านนี้สัมพันธ์

เชื่อมโยงตามการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย แต่กลับพบ

ข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า พัฒนาการด้านสังคมและด้านสตปัิญญา

ของผู้เรียนกลับเปลี่ยนแปลงไป ท้ังนี้เพราะปัจจัยทางสังคม 

การด ารงชีวิตท่ีแตกต่างจากในอดีต ปัจจุบันผู้เรียนมีความถนัด

และสนใจการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ กอปรกับสามารถ

เข้าถึงเทคโนโลยีตา่งๆ ได้งา่ยขึน้ มชี่องทางในการสื่อสาร

ท่ีหลากหลาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ท าให้การแสดงออกทางสังคม

ของผู้เรียนเปลี่ยนไปด้วย เช่น การสื่อสารด้วยโปรแกรม

เฟซบุ๊กหรือไลน์  การรวมกลุ่มท่ีมีความชอบคล้ายคลึงกัน
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ทางโซเชียลมีเดีย นอกจากนี้ผู ้เรียนยังมีพัฒนาการ

ด้านสติปัญญาท่ีเปลี่ยนไป กล่าวคือ กล้าพูด กล้าคิด 

กล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการเรียนรู้

ด้วยตนเอง จากกระบวนการสืบค้นข้อมูล และศึกษาความรู้

อย่างไร้ขีดจ ากัดจากช่องทางดังกล่าว แต่ในขณะเดียวกัน

เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็มีบทบาทอย่างสูงต่อการถดถอย

ของพัฒนาการด้านสังคมและสติปัญญาเช่นกัน หากผู้เรียนรู้

ไม่เท่าทันสื่อ ไม่รู้จักแบ่งเวลา หรือใช้สื่อเหล่านั้นในทางท่ี

ไมส่ร้างสรรค ์

การจัดการชั้นเรียนส าหรับผู้เรียน 

ระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

 การเรียนรู้มีบทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรม เพราะ

การเรียนรู้  Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

ท่ีค่อนข้างถาวร อันเป็นผลจากประสบการณ์และการฝึกหัด 

 สิริอร วิชชาวุธ และคณะ, 2552, หน้า 123) ดังนั้น จึงเป็น

หน้าท่ีส าคัญของครูผู้สอนท่ีต้องหมั่นฝึกฝนและสร้าง

ประสบการณ์แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรม

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ต่อไป โดยในการจัดการ

ชั้นเรียนนั้นครูผู้สอนจ าเป็นต้องก าหนดกฎระเบียบใน

ชัน้เรียนขึ้น ด้วยการแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่ามุ่งหวังพฤตกิรรม

ใดจากผู้เรียน พร้อมกับบอกผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เรียน

มีพฤติกรรมผิดแผกไปจากท่ีครูผู้สอนมุ่งหวัง ท้ังนี้เพื่อให้

ผู้ เรียนตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเอง ส าหรับ

กฎระเบียบพื้นฐานส าหรับชั้นมัธยมศึกษาที่ผู้สอนควร

ก าหนดในชั้นเรียนมีดังนี้  สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559, หน้า 

474)  

  1. น าวัตถุสิ่งของท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการเรียนมาโรงเรียน

ทุกคร้ัง ได้แก่ ดินสอ ปากกา สมุดโนต้ และหนังสอื 

  2. เข้าห้องเรียนตรงเวลาและนั่ งตามท่ีของตน 

พร้อมท่ีจะเร่ิมเรียนเมื่อถึงเวลา 

  3. นับถือและสุภาพต่อทุกคน ตลอดจนนับถือ

ทรัพยส์มบัตขิองทุกคน 

  4. ตั้งใจฟังและนั่งตามที่ของตนขณะที่มีผู้พูด 

อันหมายถึงในขณะท่ีครูและเพื่อนร่วมชั้นก าลังพูด 

  5. เชื่อฟังและเคารพกฎของโรงเรียนและยึดถือเป็น

หลักของความประพฤต ิ

 นอกจากนี้การตั ้งความคาดหวังที่ดีและชัดเจน

ของครูผู้สอนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถควบคุมตนเองได้ 

เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพ อันเป็นพื้นฐานส าคัญต่อ

การเกิดวินัยในตนเอง สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตต่อไปได้

อย่างมีความสุข ครูผู้สอนจึงควรฝึกวินัยผู้ เรียนระดับ

มัธยมศึกษา เพื่อเกิดการเรียนรู้ท่ีจะควบคุมตนเองได้ ดังนี้ 

 ศริิวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, 2558, หนา้ 397)   

  1. ฝึกหัดให้ผู้เรียนรู้จักคิด มเีหตุผล มสีามัญส านกึ 

  2. สร้างความรับผิดชอบด้านความตรงต่อเวลา 

ปริมาณ และคุณภาพของงาน 

  3. การให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง โดยครูผู้สอนหาโอกาส

พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียนท่ีมีปัญหา 

  4. พยายามมีกฎเกณฑ์น้อยท่ีสุด เพื่อให้ผู้เรียน

มอีสิระในการเรียนรู้ 

  5. ฝึกให้ผู้เรียนมขีันต ิอดทน อดกลั้นในการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 

  6. ฝึกให้ผู้เรียนช่วยเหลอืครูผู้สอนในการจัดเตรียม

ห้องเรียน การชว่ยถืออุปกรณ์ หรือการชว่ยเหลืออื่นๆ 

  7. ครูผู้สอนมคีวามหนักแนน่และสม่ าเสมอในการ

ฝึกระเบียบวินัยท่ีต้ังไว ้รวมท้ังข้อตกลงตา่งๆ  ท่ีมีกับผู้เรียน 

  8. ครูผู้สอนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

ควบคุมตนเอง การเคารพในสิทธิหน้าท่ี ความเห็นของผู้อื่น 

ปฏบัิตตินตามกฎหมายบ้านเมอืง 

 ท้ังนี้ครูผู้สอนจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนบทบาทของ

ตนเองให้สอดคล้องกับพฤติกรรมตามวัยและยุคสมัยท่ี

เปลี่ยนไปของผู้เรียนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน “ยุคโลก

ย่อส่วน” ท่ีผู้เรียนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือเป็นปัจจัยท่ี 5 

ของชีวิต ท าให้พฤติกรรมในการเรียนรู้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง 

ครูผู้สอนจึงต้องสร้างบรรยากาศแห่งความไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน ชี้ ให้ผู้ เรียนเห็นประโยชน์และโทษจากการใช้

โทรศัพท์มือถือในห้องเรียนโดยค านึงถึงกาลเทศะเป็น

ส าคัญ กล่าวคือ ครูผู้สอนจ าเป็นต้องชี้แนะให้ผู้เรียนใช้

อุปกรณ์เหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ เช่น สืบค้นค าศัพท์จาก

พจนานุกรมออนไลน์ สืบค้นความรู้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์

ต่างๆ มากกว่าจ ากัดการใช้โทรศัพท์มือถือในห้องเรียน 

ท้ังนี้ครูผู้สอนและผู้เรียนควรมีข้อตกลงร่วมกัน โดยครูผู้สอน
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ก าหนดสถานการณ์ตา่งๆ ท่ีอนุญาตให้ใชโ้ทรศพัท์มือถือใน

ห้องเรียนได้ แทนการริบโทรศัพท์มือถือหรือการกล่าว

ต าหนิอย่างรุนแรง  สุรางค์ โค้วตระกูล, 2559, หน้า 472) 

ครูผู้สอนอาจใช้ภาษาท่าทาง  Body language) ช่วยในการ

คุมชั้นเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัย เช่น ถ้าครูผู้สอนเห็น

ผู้เรียนคุยกัน ครูผู้สอนอาจใช้การเดินไปใกล้ๆ ซึ่งจะท าให้

ผู้เรียนหยุดคุย โดยครูผู้สอนอาจประยุกต์วิธีการนี้มาใช้ใน

กรณีผู้เรียนเล่นโทรศัพท์มือถือในชั้นเรียนโดยไม่ใส่ใจ

การเรียนได้ 

การจัดการเรยีนรู้ส าหรับผู้เรยีน 

ระดับมัธยมศึกษา ในศตวรรษที่ 21 

 ในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ครูผู้สอนควรมีปณิธานต่อการจัดการเรียนรู้ ดังนี้  อัชรา 

เอบิสุขสิริ, 2559, หนา้ 159-160)  

  1. ผลงานของผู้เรียนจะดีขึ้น หากครูผู้สอนยอมรับ

ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน 

  2. ผู้เรียนจะพัฒนามากขึ้น หากได้รับโอกาสในการคิด 

วเิคราะห์ ได้รับมอบหมายงานท่ีเข้าใจ มีอสิระในการเรียนรู้ 

ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับการยอมรับนับ

ถือในความสามารถและความเป็นเอกลักษณ์ของผู้เรียน 

  3. ครูผู้ สอนต้องศึกษาข้อมูลของผู้ เรียนจาก

แบบทดสอบต่างๆ และระเบียนสะสม อีกท้ังระมัดระวัง

ค าบอกเล่าจากครูผู้สอนอื่นๆ 

  4. ครูผู้สอนควรมีความยืดหยุ่นในการใช้กลยุทธ์ให้

ผู้เรียนท างานเป็นกลุ่มและตรวจผลงานสม่ าเสมอ จัดกลุ่ม

ให้สมาชิกกลุ่มใช้ความสามารถท่ีหลากหลายในการร่วมมือ

ท างาน 

  5. ครูผู้สอนสื่อสารกับผู้เรียนด้วยความรู้สึกท่ีเชื่อมั่น

ว่าผู้ เรียนทุกคนสามารถเรียนส าเร็จได้ โดยผู้สอนต้อง

หมายความตามนัน้จริงๆ 

  6. ครูผู้สอนต้องมั่นใจว่า การสอนเป็นไปอย่าง

ยุติธรรม ปราศจากอคต ิ

  7. ครูผู้สอนต้องระมัดระวังการใช้ภาษาท่าทาง เช่น 

การยืนห่างผู้เรียนบางคนเป็นประจ า ไม่ยิ้มหรือหน้านิ่วคิ้ว

ขมวดกับผู้เรียนบางคน ใช้น้ าเสียงนุ่มนวลหรือกระชาก

เสียงกับผู้เรียนบางคน  

  8. ครูผู้สอนต้องระมัดระวังปฏิกิริยาท่ีแสดงต่อ

ผู้เรียนท่ีไม่ค่อยประสบความส าเร็จระหว่างการอภิปรายใน

ชัน้เรียน 

 ทั้งนี้พฤติกรรมของครูผู้สอนสามารถแบ่งได้เป็น 

3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ผู้อ านวยความสะดวก  Facilitator) 

ผู้ประสานด าเนินการกลุ่มผู้เรียน  Mediator) และผู้จัดการ

สภาพแวดล้อมในการเรียน  Manager) โดยครูผู้สอน

ท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จ าเป็นต้อง

ประกอบด้วย คุณลักษณะส าคัญดังต่อไปนี้   สุรพล 

พะยอมแยม้, 2544, หนา้ 75)   

  1. ครูมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดและกระตือรือร้นอยู่

เสมอ  Involed and enthusiastic) ได้แก่ การร่วมโครงการ

ต่างๆ การเดินทางไปทัศนศึกษากับผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งเป็น

เร่ืองท่ีผู้เรียนในระดับมัธยมศกึษาตอนต้นชื่นชอบและสนใจ

เป็นพเิศษ   

  2. การวางแผนและจัดระบบท่ีดี   Planned and 

organized) ได้แก่ การจัดท าโครงการร่วมสมัย การใช้สื่อ

อุปกรณ์ ท่ีมี เทคโนโลยีใหม่ๆ การจัดหาแหล่งความรู้

เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นพฤติกรรมของครูผู้สอนท่ีผู้เรียน

ในระดับมัธยมศกึษาตอนปลายต้องการเป็นพิเศษ 

 จากความคาดหวังข้างต้นท่ีผู้เรียนมีต่อครูผู้สอนใน

ระดับมัธยมศึกษา ท าให้ครูผู้สอนเห็นมิติความแตกต่าง

บทบาทของครูต่อการจัดการเรียนการสอนพอสมควร 

กล่าวคือ ผู้ เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต้องการให้

ครูผู้สอนเป็นบุคคลส าคัญในการจัดการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนด้วยความเอาใจใส่ใกล้ชิด เสมือนเป็นเพื่อนคู่คิด

ท่ีสามารถให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขสถานการณ์เฉพาะ

หน้ าให้ กั บผู้ เรี ยนได้ เสมอ ในขณ ะท่ีผู้ เรี ยนระดั บ

มัธยมศึกษาตอนปลายนั้น ต้องการครูผู้สอนท่ีมีระยะห่าง

ในการดูแลใกล้ชิดน้อยลง แต่เป็นผู้บริหารจัดการท่ียอด

เยี่ยม มีการวางแผนและจัดระบบท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การจั ดโครงการท่ี น่ าสนใจแปลกใหม่ และท้ าทาย

ความสามารถผู้เรียน มุ่งเน้นการใช้สื่ออุปกรณ์และแหล่ง

เรียนรู้ท่ีทันสมัย ท้ังนี้เพื่อตอบโจทย์ความสนใจของผู้เรียน

ในยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
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 ดังนั้น กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน

ในศตวรรษท่ี 21 จึงควรเป็นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

การเรียนรู้ลักษณะองค์รวมด้วยรูปแบบและวิธีการท่ี

หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง 

การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จาก

ธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง รวมถึงครูผู้สอน

ประเมินผลการเรียนรู้จากการปฏิบัติตามสภาพความเป็นจริง

อยา่งเป็นขั้นตอน  ณิรดา เวชญาลักษณ์, 2559, หนา้ 18)  

การสอนทักษะการคดิสู่การพัฒนาผู้เรยีน 

ระดับมัธยมศึกษา 
 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาเป็นช่วงวัยรุ่นท่ีจะเร่ิมก้าวสู่

การเป็นวัยผู้ใหญ่ จึงท าให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญา

เทียบเท่าผู้ใหญ่ ขาดเพียงประสบการณ์ท่ีจ าเป็นต้องได้รับ

การฝึกฝนพัฒนาท่ีถูกต้อง ซึ่งครูผู้สอนจะเป็นบุคคล

ส าคัญท่ีมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาด้านทักษะการ

คิดให้ผู้เรียนเป็นนักคิดท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่งพัฒนาทักษะการคิด ได้แก่ 

การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิด

แก้ปัญหา การเรียนรู้และการตัดสินใจ โดยครูผู้สอนควร

หมั่นฝึกฝนทักษะการคิดแก่ผู้เรียน ดังนี้  วัชรา เล่าเรียนดี, 

2552, หนา้ 14-15) 

  1. เลือกเร่ือง ประเด็นหรือแนวคิดท่ีตอ้งเรียนและใช้

ความคิดอย่างลึกซึ้ง รวมถึงน าเสนอสถานการณ์ท่ีผู้เรียน

ต้องตัดสินใจ ความคิดรวบยอดท่ีผู้เรียนต้องรู้หรือเร่ืองท่ี

ต้องมีการประเมิน ต้องใช้ทางเลือกหลายอย่าง หรือใช้

มุมมองท่ีต่างจากเดิม โดยครูผู้สอนพยายามหาวิธีจูงใจให้

ผู้เรียนไวตอ่ความรู้สกึของเหตุการณ์เหล่านั้น 

  2. สอนลักษณะต่างๆ ของการคิดท่ีดี พร้อมกับ

ชว่ยให้ผู้เรียนท าความเข้าใจกับเร่ืองท่ีน ามาให้ฝึกคิด เรียนรู้

การคิดด้วยการปฏิบัติควบคู่กับการเรียนเนื้อหา เช่น 

การสร้างทางเลือกท่ีหลากหลาย การแสวงหามุมมองอื่นๆ 

การค้นหาปัญหา การหาสิ่งท่ีแอบแฝง และการให้เหตุผล

ท่ีเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วย  

  3. ให้ผู้เรียนศึกษา ส ารวจเหตุการณ์ต่างๆ ในช้ัน

เรียนท่ีต้องใช้ความคิดร่วมกับเพื่อน ซึ่งจะท าให้ผู้เรียน

มองเห็นโอกาสท่ีจะฝึกคิดจากสิ่งท่ีอยู่รอบตัวมากมาย 

  4. ส่งเสริมกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง

ผู้เรียนในช้ันเรียนเดียวกัน เช่น บางคร้ังผู้เรียนร่วมกันคิด

แก้ปัญหา บางคร้ังผู้เรียนร่วมปฏิบัติงานกับครูหรือผู้ รู้ 

หรือปฏิบัติงานตามล าพัง เพื่อให้โอกาสหลากหลาย

ในการคิด 

  5. มีการประเมินผลเน้นการคิดเป็นส าคัญด้วยวิธีการ

หลากหลาย เช่น การให้ข้อมูลย้อนกลับ การใช้รูบริกส์ 

 Rubrics) การประเมินผลตนเอง การประเมินผลโดยเพื่อน 

แฟ้มสะสมผลงาน ฯลฯ เพื่อวัดและประเมนิการปฏิบัติท่ี

บ่งบอกถึงการคิดของผู้เรียน 

  6. ให้ผู้เรียนเรียนรู้เกี่ยวกับค าส าคัญและค าศัพท์

ท่ีเน้นการคิดเป็นส าคัญ โดยผสมผสานค าเหล่านี้ให้เข้ากับ

บทเรียนหรือเนื้อหาท่ีเรียน เช่น แทนท่ีจะถามว่า “ผู้เรียน

คิดอย่างไร” แต่ใช้การถามว่า “ผู้เรียนสงสัยหรือคาดคะเน

อะไร” ยิ่งผู้เรียนได้เรียนรู้ค าเกี่ยวกับการคิดมากเท่าใด 

ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเข้าใจกระบวนการคิดตา่งๆ มากขึน้เท่านัน้ 

  7. ให้ตัวอย่างรูปแบบการคิดท่ีดีหลายๆ แบบ 

โดยพิจารณาว่าลักษณะใดจัดเป็นการคิดท่ีดี  การมี

ความสามารถในการคิดท่ีดีนั้นดีอย่างไร ด้วยการให้

ผู้เชี่ยวชาญมาสอนและแสดงแบบการคิดประเภทต่างๆ 

โดยมีการอภิปรายร่วมกันกับผู้เรียนเกี่ยวกับประเภท

การคิดท่ีบุคคลนัน้แสดงให้ดู 

  8. กระตุ้นและปลูกฝังเจตคติท่ีดีต่อการคิด เช่น 

ความใจกวา้ง การคิดอยา่งไตร่ตรอง การจัดการกับการคิด 

การใฝ่รู้ การเป็นคนช่างสงสัย อดทน มีความรอบคอบและ

ซื่อสัตย์ โดยหาวิธีท่ีจะเชื่อมค่านิยมเกี่ยวกับการคิด เจตคติ 

และทักษะ จากเร่ืองหนึ่งสู่อีกเร่ืองหนึ่ง จากบริบทหนึ่งสู่

อีกบริบทหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติท่ีดีเกี่ยวกับการคิด

ในทุกๆ เร่ืองนั่นเอง 

 จากการฝึกฝนทักษะการคิด ด้วยการท่ีครูผู้สอน

หมั่นสร้างประสบการณ์การคิดในรูปแบบต่างๆ แก่ผู้เรียน

อย่างเป็นระบบ สม่ าเสมอแล้ว การน าเทคนิคการสอน

ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะการคิดมาใช้กับผู้เรียนก็
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เป็นเร่ืองท่ีครูผู้สอนไม่ควรละเลยเช่นกัน ได้แก่ วิธีสอนคิด

แบบหมวกหกใบ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 

การจัดการเรียนรู้แบบแก้ปัญหาอนาคต วธีิสอนแบบนรินัย 

วธีิสอนแบบอุปนัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ล้วนมีความส าคัญยิ่ง

ต่อการส่งเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ในระยะยาวของ

ผู้เรียน ท้ังนี้เพราะ “การคิดท่ีดี” จะเป็นพื้นฐานแนวทาง

“การปฏบัิตท่ีิด”ี ตอ่ไป 

เทคโนโลยีสารสนเทศสู่การพัฒนาผู้เรยีน 

ระดับมัธยมศึกษา 
 เมื่อความต้องการของผู้เรียนมุ่งเน้นการเรียนรู้เพื่อ

ตอบสนองความสนใจในยุคดิจิทัล ครูผู้สอนจึงต้องมีความรู้

และเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่ด้วย เพื่อให้ผู้เรียน

สามารถต่อยอดความรู้ได้ตามความถนัดหรือความสนใจ 

 บุปผชาต ิทัฬหิกรณ์, 2551) 

  1. การใช้วีดิ ทัศน์  ได้แก่ ภาพยนตร์ แอนิ เมชัน 

วีดิโอคลิป โปรแกรมกราฟิก เป็นต้น เป็นการใช้ภาพและ

เสียงช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

เนื้อหาท่ีเป็นนามธรรม ท้ังนี้วีดิทัศน์จะท าหน้าท่ีเป็นเพียง

สื่อหรือแหล่งการเรียนรู้เท่านั้น ไม่สามารถน ามาทดแทน

การสอนของครูผู้สอนได้  

  2. เพลง เป็นสื่อการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนเข้าถึงได้ดี 

โดยมีท้ังเพลงแบบส าเร็จท่ีครูผู้สอนสามารถน ามาใช้ได้

ทันที หรือเพลงท่ีใช้ท านองแล้วใส่เนื้อร้องเอง ตลอดจนให้

ผู้เรียนมีส่วนประพันธ์ท านองหรือเนื้อร้องท่ีสอดคล้องกับ

เนื้อหาท่ีเรียน  

  3. โปรแกรมประยุกต์แอปพลิเคชัน ครูผู้สอนอาจ

เร่ิมต้นจากการใช้โปรแกรมประจ าเคร่ือง เช่น Microsoft 

Word Excel และ Power point ไปจนถึงโปรแกรมเฉพาะ เช่น 

Crocodile Chemdraw หรือโปรแกรมกราฟิก เช่น Autodesk 

MAYA นอกจากนี้ครูผู้สอนยังสามารถสร้างภาพยนตร์สั้น

ด้วยการใช้โปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ เช่น Movie Maker 

หรือ Ulead รวมท้ังสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์ถ่ายท า

คลิปสั้นๆ เพื่อใชเ้ป็นสื่อการเรียนรู้ได้  

 

  4. เทคโนโลยีการสื่อสาร มีความก้าวหน้าอย่างมาก 

สามารถดาวน์โหลดหรืออัปโหลดเพื่อแลกเปลี่ยนเนื้อหา 

ภาพ เสียง ข้อความได้อย่างรวดเร็ว โดยเทคโนโลยีสื่อสาร

ท่ีเป็นท่ีนิยมในขณะนี้ คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์  Online 

Social Network) การใช้เคร่ืองมือค้นหาบนเว็บไซต์  Search 

Engine) การโต้ตอบผ่านกระดานสนทนา  Web Board) 

การเขียนบล็อก  Blog) การโต้ตอบโดยใช้วีดิ ทัศน์ เช่น 

Youtube.com รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ท่ีสามารถ

เข้าถึงได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ของรายการโทรทัศน์

สมาคมวชิาชพีครู องค์กรวทิยาศาสตร์ต่างๆ 

 นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการเขียนเว็บไซต์ในโปรแกรม

แอปพลิเคชันไลน์  Line) ด้วยการท าเป็นรหัสคิวอาร์  QR Code) 

ให้ผู้เรียนใช้โทรศัพท์มือถือสแกนรหัสคิวอาร์ เพื่อเข้าสู่

หน้าเว็บไซต์ท่ีครูผู้สอนสร้างขึ้น โดยสามารถศึกษาความรู้

ต่างๆ จากที่ครูอัปโหลดเนื้อหาไว้ได้ด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็น

นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีผู้เรียนชื่นชอบมาก

ในขณะนี้  และเป็นการใช้สื่อท่ีสร้างสรรค์น่าสนใจอีก

ชอ่งทางหนึ่ง  

สรุป 
 ด้วยบริบททางการเรียนรู้ท่ีต้องก้าวทันโลกและเป็น

บุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนเป็นพลเมืองโลก

ท่ีมีคุณภาพของศตวรรษท่ี 21 ท าให้ครูผู้สอนจ าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนบรรลุ

ทักษะ 3R7C คือ ทักษะส าหรับการด ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 

ได้แก่ ชีวิตและอาชีพ ความเป็นพลเมือง ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม ควบคู่กับการมีทักษะการคิดท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

การคิดแก้ปัญหา การตัดสินใจ ตลอดจนมีความสามารถ

ในการท างานท่ีดี ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมืออาชีพ 

ช านาญเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 

โดยสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทุกด้านเพื่อพัฒนาตนเอง

ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ และมีความสุขในการเรียนรู้ 

เป็นพลเมอืงท่ีมีคุณภาพของประเทศชาต ิ 
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 ดังนั้น ครูผู้สอนซึ่งเป็นฟันเฟืองส าคัญท่ีมีหน้าท่ี

ขับเคลื่อนการศึกษา จึงต้องมีการจัดการชั้นเรียนและ

จัดการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับผู้เรียน

ระดับมัธยมศกึษา ซึ่งมพีัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 

ด้านสังคม และด้านสติปัญญาท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  

“การจัดการชั้นเรียน” ท่ีมีประสิทธิภาพจึงเป็นปราการ

ด่านแรกท่ีครูผู้สอนต้องบริหารจัดการอย่างครูมืออาชีพท่ี

มีจิตวิทยา โดยเร่ิมจากการสร้างวินัยในช้ันเรียนท่ีชัดเจน 

ตรงไปตรงมา แต่สามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ เช่น 

การอนุญาตให้ใช้โทรศัพท์ในชั้นเรียนได้ แต่ต้องใช้เพื่อการ

สืบค้นข้อมูลหรือในขอบข่ายของการจัดการเรียนการสอน

ในชั่วโมงเรียนเท่านั้น เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ครูผู้สอนจึงควร

บริหารจัดการชั้นเรียนด้วยความเข้าใจธรรมชาตขิองผู้เรียน

ระดับมัธยมศกึษาอยา่งถ่องแท้  

 นอกจากนี้ครูผู้สอนตอ้งพัฒนาตนเองให้เป็นครูยุคใหม่

ท่ีเปิดใจเรียนรู้ไปกับผู้เรียนตลอดเวลา มี “การจัดการเรียนรู้” 

ท่ีดึงดูดใจ เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้สื่อการเรียนรู้ท่ีทันสมัย 

สอนให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและรู้จักเลือกใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ 

เน้นเทคนิควิธีสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะการคิดท่ีมี

ประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนสามารถคิดอยา่งเป็นระบบ ตกผลึก

ความคิดอย่างเป็นรูปธรรม และบูรณาการองค์ความรู้สู่

การลงมือปฏิบัติอย่างชาญฉลาด เพื่อเป็นพลเมืองโลกท่ีมี

คุณภาพและอยูร่่วมกับผู้อ่ืนอยา่งสันตติ่อไป 
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