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บทคัดย่อ 

 ในยุคโลกป่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการท างานและเกิดอาชีพใหม่ ๆ ขึ้นมากมาย บัณฑิตไทยต้องมี
ความพร้อมและทักษะเพ่ือการท างานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน บทความนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ที่
ประกอบด้วยแนวคิดของการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ประเภทของฉากทัศน์ ขั้นตอนการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน และประโยชน์ที่ได้รับ เพ่ือเป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาเห็นความส าคัญ
ของการเสริมสร้างทักษะเพ่ือการท างาน โดยน าการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานไปปรับใช้กับการเรียนการ
สอนยุคใหม่ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บัณฑิตไทยมีทักษะเพ่ือการท างานและความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานยุค
ดิจิทัล 
 
ค าส าคัญ: ทักษะการท างาน, การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน 
 

Abstract 
In the disruptive world, the workplace environment has enormously changed and new 

jobs have emerged. It is essential for Thai graduates to be well-prepared and gain 
employability skills in order to respond to the current labor market. This article mainly 
highlights how the scenario-based learning (SBL) is utilized including concept of SBL, types of 
scenarios, learning procedures through SBL, and advantages of using SBL. It is beneficial for 
Higher Education institutions to realize the importance of employability skills by integrating 
SBL into instruction in order to enhance employability skills and readiness of Thai graduates 
when entering the job markets in the digital world.     
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บทน า 
ในรอบหลายปีที่ผ่านมามีค าถามมากมายถึงการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ค าถามส าคัญ

ที่สังคมมักจะมีต่อสถาบันอุดมศึกษาคือจัดการผลิตบัณฑิตอย่างไร ท าไมบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแล้วจึงไม่
สามารถท างานได้ทันที อีกทั้งบัณฑิตส่วนใหญ่ไม่มีทักษะการท างานตรงตามที่ตลาดแรงงานคาดหวัง ทั้งนี้ เมื่อ
มองภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งระบบจะพบปัญหาที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อการผลิตบัณฑิตโดยเฉพาะ
วิกฤตด้านคุณภาพ จรัส สุวรรณเวลา (2555) ระบุว่าบัณฑิตไทยมีคุณภาพต่ ากว่ามาตรฐานสากล ความรู้ที่
ได้รับไม่ใช่ความรู้เชิงลึก การเรียนการสอนเน้นการบรรยายและการสอบ ท าให้บัณฑิตขาดความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ยิ่งไปกว่านั้น หากมองจากขีดความสามารถในการ
แข่งขัน การคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ยังมีน้อยมาก ยิ่งไปกว่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี
ความสามารถในการแข่งขัน (Global Competitive Index: GCI) จาก World Economic Forum 2017-
2018 ระบุว่า ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ในล าดับที่ 32 จาก 137 ประเทศ และเม่ือพิจารณา
ประเด็นย่อยพบว่าความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 90 ส่วน
ความสามารถในการแข่งขันด้านอุดมศึกษาและการฝึกอบรมอยู่ในล าดับที่ 57 จาก 137 ประเทศ นอกจากนี้ 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแถบทวีปเอเชียในช่วงปีคศ. 2017-2019 พบว่าประเทศไทยไม่ติด 100 อันดับ
แรกของการจัดอันดับโดย Academic Ranking of World Universities (ARWU) แต่มีเพียงมหาวิทยาลัย 2 
แห่งที่ติด 500 อันดับแรกของการจัดอันดับจาก QS-World Universities Ranking (QS-WUR) และในการจัด
อันดับของ Times Higher Education University Rankings ไม่มีมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยติดใน 400 
อันดับแรก (เลิศชัย สุธรรมานนท์, มัลลิกา บุญญาศรีรัตน์ และดารา วัธนเวทย์, 2562) 

นอกจากขีดความสามารถในการแข่งขันของการศึกษาไทยที่ไม่สูงนัก จากการศึกษาหลายชิ้นยังพบ
ปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตไทย ศูนย์ส ารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ (2557) เปิดเผยผลจากการส ารวจในช่วง 15-16 กันยายน 2557 ว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.72 
คิดว่าบัณฑิตไทยไม่สนใจที่จะได้รับความรู้ มีค่านิยมแค่ต้องการใบปริญญาเท่านั้น ร้อยละ 42.56 ระบุว่า 
มหาวิทยาลัยมุ่งผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจมากเกินไป โดยเฉพาะความเชื่อว่าจ่ายครบจบแน่ และร้อยละ 32.40 
ระบุว่า หลักสูตรเน้นทฤษฎีมากกว่าปฏิบัติ บัณฑิตจึงไม่สามารถท างานได้จริง นอกจากนี้ ผลการส ารวจความ
คิดเห็นยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 30.80 คิดว่าบัณฑิตไทยค่อนข้างมีคุณภาพ ขณะที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 45.44 
ระบุว่าบัณฑิตไทยไม่ค่อยมีคุณภาพ และร้อยละ 19.20 ที่ระบุว่าบัณฑิตไทยมีคุณภาพต่ า ซึ่งผลส ารวจสะท้อน
ให้เห็นความไม่เชื่อมั่นในการผลิตบัณฑิตว่าจะมีคุณภาพและความสามารถตามที่สังคมคาดหวัง ในขณะ
ที่วรากรณ์ สามโกเศศ (เดอะโมเมนตัม, 2560) ชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษา
ไทยเป็นหลักสูตรที่ผลิตแรงงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดเมื่อ 5 ปีที่แล้วเพราะนิ่งนอนใจกับความ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้น ดังนั้น ทักษะของบัณฑิตที่จบใหม่จึงไม่ตอบโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานปัจจุบัน ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วจะตื่นตัวในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ตรงกับโลกที่ผัน
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ผวนตลอดเวลา เพราะฉะนั้นบัณฑิตไทยจึงต้องขวนขวายที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ  ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น
ภาษาต่างประเทศหรือการอบรมด้านต่าง ๆ เพื่อให้ปรับตัวได้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ในปีการศึกษา 2561 ประมาณการว่าจะมีบัณฑิตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงกว่า 4 แสนคน และ
อาจจะมีบัณฑิตตกงานถึงกว่า 1.7 แสนคน (ไทยรัฐ, 2561) ข้อมูลจากธนาคารโลกยังคาดการณ์ว่าในปีคศ. 
2030 บัณฑิตที่เรียนจบจะตกงานถึงร้อยละ 72 (ข่าวสด, 2561) จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาไทยต้องกลับมา
ทบทวนบทบาทตนเองโดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอนให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและ
ความสามารถในการท างานในยุคปัจจุบันที่มีความปั่นป่วน (Disruption) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บทความนี้จึง
น าเสนอรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานเพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตยุคใหม่
ให้มีคุณลักษะและทักษะการท างานเชิงรุกเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน 

 
ทักษะเพื่อการท างานในยุคโลกป่วน (Employability skills in the disruptive world) 
 ในยุคโลกป่วนบัณฑิตจะต้องมีทักษะการท างานที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเพ่ือให้ทันต่ออาชีพใหม่ ๆ ที่
จะเกิดขึ้นในศตวรรษนี้ ทักษะเพ่ือการท างาน (Employability skills) หมายถึง ความสามารถของบุคคลหนึ่ง
ในการท างานได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพ่ือให้มี
ทักษะที่เป็นที่ต้องการตลอดเวลา (Schreuder & Coetzee, 2011) ทักษะเพ่ือการท างานในปัจจุบันและ
อนาคตเป็นทักษะที่มีความซับซ้อนกว่าเดิมที่เคยมีมาในอดีต เพราะเป็นทักษะที่มนุษย์ต้องสามารถท างาน
ร่วมกับระบบอัตโนมัติ (Automation) และปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence) ได้อย่างผสมกลมกลืน 
(Bremner, 2018) สอดคล้องกับรายงานของ World Economic Forum (2018) ที่ระบุว่าบริษัททั่วโลกร้อย
ละ 50 จะเปลี่ยนมาใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติในการท างาน ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 38 ของ
บริษัทเหล่านี้ก็ต้องการให้พนักงานของตนท างานในเชิงสร้างผลิตภาพ (Productivity-enhancing roles) มาก
ขึ้น จึงเป็นที่มาของการเกิดทักษะการท างานใหม่ ๆ ในศตวรรษที่ 21 

College & Career Readiness & Success Center (2016) ระบุให้มีการผนวกทักษะเพ่ือการท างาน
เข้ากับการศึกษาทุกระดับตั้งแต่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียน
สามารถปรับตัวเข้ากับการท างานและประสบความส าเร็จในการท างานทุกภาคส่วน โดยแบ่งทักษะเพ่ือการ
ท างานเป็น 3 ด้านใหญ่ ๆ ได้แก่ 

1. การประยุกต์ความรู้ (Applied knowledge) เป็นการบูรณาการความรู้ด้านวิชาการเพ่ือให้เกิดผลใน
การปฏิบัติงาน มีทักษะย่อยประกอบด้วย 
1.1 การประยุกต์ความรู้เชิงวิชาการ 
1.2 การคิดวิจารณญาณ 

2. ทักษะในสถานประกอบการ (Workplace skills) เป็นทักษะที่พนักงานทุกคนควรมีเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ มีทักษะย่อยประกอบด้วย 
2.1 การบริหารจัดการทรัพยากร 
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2.2 การใช้สารสนเทศ 
2.3 ทักษะการสื่อสาร 
2.4 การคิดอย่างเป็นระบบ 
2.5 การใช้เทคโนโลยี 

3. ความสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ (Effective relationships) เป็นทักษะส่วนบุคคลที่ช่วยให้พนักงานผู้
นั้นสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีทั้งกับลูกค้า เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา มีทักษะย่อย
ประกอบด้วย 
3.1 ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
3.2 คุณลักษณะส่วนบุคคล 
ข้อมูลจาก The Future of Jobs Report (2018) ระบุว่าทักษะเพ่ือการท างานที่มนุษย์ยุคปัจจุบัน

ต้องมี 10 ทักษะ ได้แก่  
1. การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม (Analytical thinking and innovation) 
2. การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex problem-solving) 
3. การคิดวิจารณญาณและการวิเคราะห์ (Critical thinking and analysis) 
4. การเรียนรู้เชิงรุกและกลวิธีการเรียน (Active learning and learning strategies) 
5. ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และความคิดริเริ่ม (Creativity, originality and initiative) 
6. ความใส่ใจรายละเอียด ความน่าไว้วางใจ (Attention to detail, trustworthiness) 
7. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) 
8. ความมีเหตุผล การแก้ปัญหา และการสร้างความคิดใหม่ให้เป็นรูปร่าง (Reasoning, problem-

solving and ideation) 
9. ภาวะผู้น า และผู้สร้างอิทธิพลทางสังคม (Leadership and social influencer) 
10. การประสานงานและการบริหารเวลา (Coordination and time management)  

 ในขณะเดียวกัน The Future of Jobs Report (2018) ยังได้คาดการณถ์ึงแนวโน้มของทักษะเพ่ือการ
ท างานที่เป็นที่ต้องการในปีคศ. 2022 ไว้ 10 ทักษะ ได้แก่ 

1. การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรม (Analytical thinking and innovation) 
2. การเรียนรู้เชิงรุกและกลวิธีการเรียน (Active learning and learning strategies) 
3. ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ และความคิดริเริ่ม (Creativity, originality and initiative) 
4. การออกแบบด้านเทคโนโลยีและโปรแกรมมิง (Technology design and programming) 
5. การคิดวิจารณญาณและการวิเคราะห์ (Critical thinking and analysis) 
6. การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex problem-solving) 
7. ภาวะผู้น า และผู้สร้างอิทธิพลทางสังคม (Leadership and social influencer) 
8. ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) 
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9. ความมีเหตุผล การแก้ปัญหา และการสร้างความคิดใหม่ให้เป็นรูปร่าง (Reasoning, problem-
solving and ideation) 

10. การวิเคราะห์และการประเมินระบบ (Systems analysis and evaluation) 
จะเห็นได้ว่าการท างานในโลกยุคนี้ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาที่ซับซ้อน บัณฑิตจึงตัองอาศัยทั้งทักษะการ

คิดข้ันสูง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือปรับตัวให้เข้ากับการท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องแสวงหาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่ช่วยสร้างทักษะการ
ท างานให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนยุคนี้ และมีความพร้อมในการท างานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้
ทันที  

 
แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน (Scenario-based learning: SBL)  

ค าว่า “scenario” หรือฉากทัศน์ เป็นค ามาจากภาษาละตินว่า “escena” หมายถึง ฉากในบทละคร 
ซึ่งบทละครมักจะประกอบไปด้วยเนื้อเรื่อง (Story) ตัวละคร (Characters) บทสนทนา (Dialogue) และจุด
วิกฤตสูงสุด (Climax) ฉากในบทละครสามารถดึงดูดให้ผู้ชมติดตาม สงสัย สนใจ และอยากมีส่วนร่วมใน
เหตุการณ์ที่แต่ละฉากด าเนินไป ที่มาของแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้
ตามสถานการณ์ (Situated Learning Theory) ที่ระบุว่าการเรียนรู้จะดีที่สุดถ้าผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์ที่ตรง
กับความเป็นจริง ทฤษฎีการเรียนรู้ตามสถานการณ์ให้ความส าคัญกับกิจกรรมและการเรียนรู้จากสถานการณ์
และบริบทเสมือนจริง มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างมีความหมายตามสภาพจริง (Brown, Collins, & Duguid, 1989)   

การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานมีพ้ืนฐานแนวคิดว่า มนุษย์ไม่สามารถเรียนความรู้ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพหากไม่มีบริบทเข้ามาประกอบด้วย การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานจึงหมายถึง การจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งเจตนาน าเอาเหตุการณ์จริงมาใช้เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามที่คาดหวัง ผู้เรียนได้
ใช้ความรู้ผสมผสานกับทักษะการท างาน การเรียนรู้จากฉากทัศน์ท าให้การเรียนในชั้นเรียนเหมือนกับชีวิตจริง 
ผู้เรียนเรียนรู้การสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เสริมสร้างวุฒิภาวะและจริยธรรมทางวิชาชีพซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของการพัฒนาทักษะอาชีพ (Errington, 2005, 2011) 

ลักษณะส าคัญของการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน ได้แก่ การเลือกฉากทัศน์ให้เหมาะกับผู้เรียน มี
ตัวละครและมีพล็อตเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ ก าหนดจุดหักเหหรือจุดวิกฤตสูงสุดไว้ในสถานการณ์ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนเผชิญสถานการณ์ กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดและการตัดสินใจ ประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาเพ่ือใช้
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ผู้เรียนจะเรียนรู้อย่างตื่นตัว เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ในขณะที่ผู้สอนท าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกในการเรียนรู้ ให้ค าแนะน าและข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
เรียนรู้ การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานจึงไม่มีการก าหนดค าตอบไว้ล่วงหน้า ค าตอบที่ผู้เรียนค้นพบจะมี
ความหลากหลาย การเรียนรู้เช่นนี้จึงช่วยสร้างความผูกพัน (Engagement) ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน (Agostinho, 
Meek, & Herrington, 2005; Thomsen et al., 2010) พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างทักษะเพ่ือการท างานให้
ผู้เรียนมีความพร้อมเมื่อต้องไปประกอบอาชีพจริง 
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ประเภทของฉากทัศน์ 

Errington (2010) ได้แบ่งประเภทของฉากทัศน์เป็น 4 ประเภท ได้แก่ ฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน 
ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน และฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐาน โดยมี
ลักษณะส าคัญ และตัวอย่างของการใช้ฉากทัศน์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน (Skills-based scenario)  
เป็นฉากทัศน์แบบง่ายที่สุดที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะพ้ืนฐาน ความสามารถ ทัศนคติ และ

ความเข้าใจเบื้องต้นที่ได้เรียนรู้มาในการจัดการกับสถานการณ์หนึ่ง ๆ ฉากทัศน์ประเภทนี้จะใช้ได้ดีกับชุด
ความรู้ที่มีความแน่นอนตายตัว มีจุดประสงค์เพ่ือเน้นให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมเชิงวิชาชีพที่เหมาะสม เช่น 
แพทย์ หรือพยาบาล เป็นต้น ฉากทัศน์ประเภทนี้ช่วยให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการท างานเป็นทีม ทักษะการ
สื่อสาร ทักษะการน าเสนอ และการใช้สารสนเทศ 

ตัวอย่างฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน: คุณเป็นนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดและคุณก าลังจะพบผู้ป่วยเป็น
ครั้งแรก ผู้ป่วยพักอยู่ที่เตียงหมายเลข 3 ในวอร์ดที่ 2 คุณก าลังเตรียมตัวจะขึ้นวอร์ด 

ค าถาม: 1) คุณจะมีวิธีปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างไร 
     2) คุณจะสนทนาสิ่งใดกับผู้ป่วย เหตุใดจึงท าเช่นนั้น 

2.  ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based scenario)  
เป็นฉากทัศน์แบบปลายเปิดที่ช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติจริง เน้น

การคิดวิเคราะห์ว่าผู้เรียนมีความรู้เรื่องใดมาแล้ว และต้องแสวงหาความรู้ใดเพ่ิมเติมเพ่ือสร้างเป็นความรู้ใหม่ 
และน าความรู้นั้นไปตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม กระบวนการเรียนรู้ต้องใช้การเรียนรู้เชิงลึก ผู้เรียนจะ
ไม่ได้พบกับค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แต่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ การรวบรวมและคัดเลือก
ข้อมูล การพิจารณาวิธีแก้ปัญหาแบบต่าง ๆ และการตัดสินใจ ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานท าให้ผู้เรียนเรียนรู้
ว่าในความเป็นจริงเราต้องเผชิญกับปัญหาที่คลุมเครือ ไม่แน่นอน และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นอกเหนือจาก
การท างานเป็นทีมแล้ว ผู้เรียนยังได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ ความใส่ใจรายละเอียด ฝึกฝนการใช้ทักษะการ
คิดข้ันสูง การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การรับรู้และประเมินข้อมูลที่มีความซับซ้อน  

ตัวอย่างฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน: ผู้ป่วยชายรายหนึ่งได้เข้ารักษาตัวในวอร์ด 9 กลางดึกของคืน
หนึ่ง ผู้ป่วยรายนี้พูดภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อยและปฏิเสธการตรวจรักษาทางการแพทย์ แต่ลิ้นของเขาเป็น
สีด าและอาเจียนไปแล้ว 2 ครั้ง 

ค าถาม: ปัญหาของผู้ป่วยรายนี้คืออะไร ท าไมผู้ป่วยจึงมีอาการเช่นนี้ 
 
 

3. ฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐาน (Issue-based scenario)  
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เป็นฉากทัศน์ที่ผู้เรียนต้องค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นที่ส่งผลต่อการท างานของตน รู้จัก
บูรณาการทักษะหลายอย่างเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นที่พบ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การมองประเด็นนั้น ๆ จาก
มุมมองของบทบาทที่แตกต่างกัน ผู้เรียนฝึกฝนทักษะการคิดขั้นสูงเพ่ือรวบรวมข้อมูล คัดเลือกข้อมูล และ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งผู้สอนต้องเสริมศักยภาพให้ผู้เรียนด้วยการผลักดันให้ผู้เรียนรู้ จักยืน
หยัดกับมุมมองของตนที่มีต่อประเด็นนั้น ๆ พร้อมแสดงความคิดเห็นและหลักฐานที่มีความชัดเจนมาประกอบ 
ในขณะเดียวกันจะเกิดการเรียนรู้ที่จะเข้าใจมุมมองของผู้อ่ืนที่มีบทบาทต่างจากตนเอง ซึ่งเป็นทักษะส าคัญที่
ผู้เรียนควรมีเพ่ือการท างานแบบมืออาชีพ 

ตัวอย่างฉากทัศน์ทีใ่ช้ประเด็นเป็นฐาน: ประเด็นการุณยฆาตกับอาชีพแพทย์ 
คุณได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะลูกขุนเพ่ือพิจารณาคดี ซึ่งจ าเลยได้รับข้อกล่าวหาว่าฆาตกรรม

มารดาของเธอที่ป่วยและต้องทนทุกข์ทรมานกับโรคมะเร็งมานาน ในการต่อสู้คดีจ าเลยอ้างว่ามารดาของเธอได้
ขอร้องให้เธอจบชีวิตมารดาตัวเองเพ่ือจะได้ไม่ต้องทนกับความเจ็บปวดอีกต่อไป จ าเลยจึงให้มอร์ฟีนเกินขนาด
กับมารดาของเธอ 

ค าถาม:  1) ประเด็นส าคัญของเรื่องนี้คืออะไร 
   2) ในฐานะลูกขุนคุณเลือกจะยืนอยู่ฝ่ายใด เพราะเหตุใด 

ในการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนจะรับบทบาทที่หลากหลายต่างกัน เช่น ผู้เรียนบางคนเป็น
สมาชิกในครอบครัวจ าเลย บางคนเป็นทนายความ บางคนเป็นนักเคลื่อนไหวสนับสนุนการการุณยฆาต หรือ
นักเคลื่อนไหวสนับสนุนการมีชีวิตอยู่ ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นตามบทบาทที่ตนได้รับ แต่ต้อง
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและเคารพความเห็นต่างแม้จะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม 

4. ฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐาน (Speculative-based scenario)  
เป็นฉากทัศน์ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนค านึงถึงปัจจัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต และยังบูรณาการ

ฉากทัศน์ที่ใช้ทักษะเป็นฐาน ฉากทัศน์ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน และฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐานเข้าไว้ด้วยกัน ฉาก
ทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐานส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการสร้างสมมติฐาน รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือสนับสนุน
ความคิดของตน ทดสอบสมมติฐาน และน าเสนอความคิดของตนเพ่ือให้บุคคลอ่ืนประเมิน การเรียนรู้เช่นนี้
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามารถในการท างานร่วมกันเป็นทีม เห็นปัญหาจาก
หลากหลายมุมมอง จนสามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นได้  ซึ่งเป็นทักษะที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับบัณฑิต
เพ่ือการท างานในศตวรรษท่ี 21 

ตัวอย่างฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐาน: ชีวิตอมตะ 
ขอต้อนรับสู่ปีค.ศ. 2061 ขอบคุณความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพทย์ที่ท าให้เรามีชีวิต

เกือบเป็นอมตะ ถ้าคุณไม่ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง ฆ่าตัวตาย ท าการุณยฆาต หรือประสบภัยธรรมชาติร้ายแรง 
คุณจะมีชีวิตเป็นอมตะ 

ค าถาม: หากมนุษย์มีชีวิตเป็นอมตะ คุณคิดว่าจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างในประเด็นต่อไปนี้ ได้แก่ 
ประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี การศึกษา ความเป็นส่วนตัว การเมือง สิ่งแวดล้อม และอ่ืน ๆ 
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จะเห็นได้ว่าฉากทัศน์ที่ใช้ประเด็นเป็นฐานและฉากทัศน์ที่ใช้การคาดการณ์เป็นฐานจะมีความซับซ้อน
มากกว่าฉากทัศน์สองประเภทแรก ผู้สอนสามารถเลือกใช้ฉากทัศน์เพียงประเภทเดียว หรือจะผสมผสานฉาก
ทัศน์หลายประเภทในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และลักษณะของผู้เรียน ทั้งนี้ ฉาก
ทัศน์ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับตัวละครหลายบทบาทจะสะท้อนภาพการท างานจริงให้ผู้เรียนได้เห็น 
และช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกสร้างทั้งความรู้และทักษะการท างานเพ่ือเป็นบัณฑิตยุคใหม่ 
 
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน 

ฉากทัศน์นั้นจะต้องดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ ตื่นเต้น และกระตุ้นให้ผู้เรียนมุ่งแสวงหาความรู้และค าตอบ 
ซึ่งข้ันตอนในการออกแบบการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานนั้นมีอยู่ 4 ขั้นตอน ได้แก่  

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ (Understanding the concept of SBL) ก่อนจัดการเรียนการสอนด้วย
การใช้ฉากทัศน์เป็นฐานนั้น ผู้สอนต้องเข้าใจแนวคิดของการเรียนการสอนแบบนี้อย่างแจ่มชัด และค านึงถึงผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง จึงจะสามารถเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่จะน าไปสู่ผลการเรียนรู้นั้น ทั้งนี้ หัวข้อที่เลือก
ควรเป็นประเด็นที่มีความส าคัญ ซับซ้อนพอสมควร และเน้นให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียน 

2. ออกแบบฉากทัศน์ (Designing a scenario) ในการออกแบบฉากทัศน์ผู้สอนต้องค านึงถึงความ
สมจริง และแทรกจุดวิกฤตสูงสุด (Climax) ไว้เพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียน ก าหนดบทบาท (Role) ให้ผู้เรียน
และก าหนดกิจกรรมเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาค าตอบหรือวิธีแก้ปัญหาตามบทบาทที่ได้รับ 

3. จัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ (Providing learning materials) ทรัพยากรการเรียนรู้ที่ช่วยให้การ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานบรรลุวัตถุประสงค์สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ สื่อ
สิ่งพิมพ์และเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ (Learning resources) เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ (Learning 
tools and technologies) อันเป็นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้ประกอบการท ากิจกรรม เช่นกระดาษ ดินสอ 
ปากกา คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และบุคลากรสนับสนุนการเรียนรู้ (Learning support 
staff/agents) ได้แก่ บุคคลใด ๆ ที่ผู้เรียนสามารถขอค าแนะน า ความช่วยเหลือ และข้อมูลป้อนกลับได้เมื่อมี
ความจ าเป็น 

4. จัดการเรียนการสอน (Disseminating the activity) ในการจัดกิจกรรมผู้สอนต้องค านึงถึงการ
สร้างทักษะเพ่ือการท างานและการส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงผลงาน โดยผู้สอนต้องประเมินตามสภาพจริง ไม่ใช่
การประเมินจากการทดสอบเพียงอย่างเดียว ในระหว่างจัดการเรียนการสอนผู้สอนสามารถเลือกบทบาทใน
การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานได้ 3 ลักษณะ คือ ผู้มีส่วนร่วม (participant) หมายถึง ผู้สอนเป็นส่วนหนึ่ง
ของฉากทัศน์ มีบทบาทเป็นของตนเองและต้องแสดงตามบทบาทที่ได้รับ ลักษณะที่สอง คือ ผู้สังเกตการณ์ -พ่ี
เลี้ยง (observer-mentor) หมายถึง การที่ผู้สอนอยู่วงนอกของฉากทัศน์นั้น ท าหน้าที่เพียงสังเกตการณ์และให้
ค าแนะน าเท่านั้น และลักษณะที่สามผู้สอนเป็นผู้มีส่วนร่วม-ผู้สังเกตการณ์ (participant-observer) เป็นการ
แสดงตามบทบาทเพียงเล็กน้อยและในขณะเดียวกันก็ท าหน้าที่สังเกตการณ์ด้วย (Lave & Wenger, 1991) 
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ประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานต่อการส่งเสริมทักษะการท างาน 
1. สร้างการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด เป็นสะพานปิดช่องว่างระหว่างความรู้ทาง

ทฤษฎีกับการปฏิบัติ เนื่องจากการเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนหรือ
เรียนจากทฤษฎี แต่เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลมากกว่าการรับความรู้จากครูผู้สอน เนื้อหา
สาระที่ได้จะผนวกอยู่ในขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนและการท ากิจกรรม ซึ่งช่วงสร้างทักษะการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง ค าตอบที่นักศึกษาแสวงหาได้มาจากความคิดอันแตกต่างหลากหลาย โดยมิได้ยึดตามต ารา
เพียงเล่มเดียว เหมือนกับการท างานจริงที่มีแนวทางการแก้ไขปัญหาได้หลายแนวทาง ไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว 

2. พัฒนาทักษะทางสังคม (soft skills) ในระหว่างการเรียนโดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานนั้น นักศึกษามี
โอกาสแสดงบทบาทที่แตกต่างกันออกไป เช่น ผู้จัดการ ลูกค้า แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
หรือทนายความ เป็นต้น ในการสวมบทบาทที่แตกต่างหลากหลายท าให้นักศึกษามองเห็นภาพการท างานใน
อนาคตที่ต้องพบปะกับบุคคลหลายประเภท นักศึกษาจะเรียนรู้การสื่อสารระหว่างบุคคล การยืดหยุ่นและการ
ปรับตัว การรู้จักรับฟังความคิดที่แตกต่าง และการเรียนรู้กับบุคคลต่างวัฒนธรรม ซึ่งเป็นทักษะส าคัญส าหรับ
โลกยุคดิจิทัล (นลินี, 2562)  

3. เห็นโลกการท างานจริง นักศึกษาได้เห็นฉากทัศน์ที่มีความสมจริง (Authenticity) และเห็นความ
เชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เรียนกับการท างาน (Relevancy) ซึ่งการสัมผัสกับสถานการณ์จริงท าให้นักศึกษาพัฒนา
ทักษะการท างานที่จ าเป็นส าหรับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 เช่น การท างานเป็นทีม การตัดสินใจในสภาพปัญหา
ที่มีความซับซ้อน การใช้ทักษะการคิดขั้นสูง อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้แบบลึก 

4. รู้จักวัฒนธรรมองค์กร ในการท างานจริงจะมีบุคคลหลากหลายหน้าที่อยู่ร่วมกัน การเรียนรู้โดยใช้ฉาก
ทัศน์เป็นฐานช่วยเสริมสร้างทัศนคติในการอยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนในองค์การ นักศึกษารู้จักแสดงพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับบทบาทและหน้าที่ของตนเอง รู้จักวัฒนธรรมการท างานขององค์กรประเภทต่าง ๆ อีกท้ังนักศึกษา
จะเห็นว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษาสามารถน าไปใช้ในการท างานได้ทันที 
 
บทสรุป 

บทความนี้น าเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนด้วยการใช้ฉากทัศน์เป็นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยให้มีทักษะการท างานที่สอดตล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการย้ าเตือน
ผู้สอนในระดับอุดมศึกษาให้เปลี่ยนกระบวนทัศน์การสอน เลิกยึดติดกับการสอนแบบเดิม ๆ ที่ เน้นการป้อน
ความรู้ การเรียนรู้โดยใช้ฉากทัศน์เป็นฐานเป็นการน าโลกของการท างานจริงมาไว้ในห้องเรียน นักศึกษาจะได้
เรียนรู้จากสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนเหมือนการท างานจริง ในการท ากิจกรรมต้องใช้ทักษะหลายอย่าง
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ฉากทัศน์ท าให้นักศกึษาหลุดจากกรอบการเรียนแบบเดิม การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลา 4 ปี จะเป็นเวลาและโอกาสแห่งการฝึกฝนนักศึกษาให้มีความพร้อมและ
ความสามารถเพ่ือเข้าสู่การท างาน ช่วยเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ  
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