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 ความเปนครูในสังคมไทยปจจุบันกําลังเผชิญกับปญหารุมเรารอบดาน แตปญหาใดก็ไมเทากับ
วิกฤติศรัทธาในวิชาชีพครู ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาเปนกระแสใหมท่ัวโลก เพราะในยุคท่ีโลกกําลัง
กาวหนาเขาสูศตวรรษท่ี ๒๑ สภาพของโลกนี้เปลี่ยนไปเปนโลกแหงขอมูลขาวสารและเทคโนโลยี       
เปนสังคมโลกท่ีสลับซับซอนเชื่อมโยงและเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สังคมโลกกลายเปนสังคม
ความรู (  หรือสังคมแหงการเรียนรู (  ครูบุคลากรทางการศึกษา
และองคการทางการศึกษา จึงตองปรับตัวใหเปนองคการแหงการเรียนรู (  ถึง
เวลาแลวท่ีประเทศจะตองมุงไปเพื่อการศึกษาของปวงชน (   และขณะเดียวกันทุกภาค
สวนของสังคมตองทุมเทใหกับการศึกษา (   

การศึกษาเมื่อครั้งอดีตแตกตางจากปจจุบันฉันใด การศึกษาในอนาคตก็ยอมตางจาก
ปจจุบัน ฉันนั้น คําถามที่สําคัญตอมาคือ แลวการศึกษาในอนาคตนั้นคืออยางไร 

แมในขณะนี้จะยังไมมีภาพท่ีชัดเจนเก่ียวกับการศึกษาในอนาคต แตก็พอท่ีจะอาศัยสภาพความ
เปนจริงในปจจุบันทํานายไดวา การศึกษาในอนาคตจะเปนการศึกษาท่ีไรขีดจํากัดในดานของเปาหมายใน
การเรียน เนื้อหา วิธีการเรียนรวมท้ังวิธีการประเมิน สําหรับในสังคมเมือง สถาบันการศึกษาในระบบ
อาจจะมีบทบาทนอยลง ในขณะท่ีสถาบันการศึกษาตามอัธยาศัยและแหลงเรียนรูออนไลน จะเขามามี
บทบาทมากขึ้น ทําใหโอกาสในการเรียนรูมีมากเกินคณานับ และแนนอนวาจากเดิมท่ีครูเปนผูบอกความรู
สําหรับในศตวรรษใหม ครูก็อาจจะถูกบังคับใหเปลี่ยนมาเปนผูกํากับและชวยเหลือใหผูเรียนเปนผูแสวงหา
และสรางความรูขึ้นเอง  

เหตุผลประการหนึ่งท่ีทําใหการศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๐ ตองขยับขยายและปรับตัวอยางรวดเร็ว
เชนนี้ ก็อาจจะเปนเพราะเยาวชนปจจุบัน มีโลกทัศนท่ีเปลี่ยนแปลงไปมาก นักการศึกษาและผูเก่ียวของคง
จะตองยอมรับความจริงประการหนึ่งวา เยาวชนท่ีเปนผูเรียนในปจจุบัน มิใชผูเรียนท่ีเราเคยรูจักหรือท่ี 
เราเคยเปน อีกตอไปแลว การกลาวเชนนี้ มิไดหมายความวาผูเรียนปจจุบันมีระดับสติปญญาลดลงหรือ
สูงขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่ออดีต แตตองการจะแสดงใหเห็นวาผูเรียนปจจุบันมีความคิด ความเชื่อและคานิยมท่ี
หลอหลอมขึ้นจากกระแสโลกาภิวัตนและสังคมทุนนิยม ในชวงรอยตอแหงการกาวสูศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งโนม
นาวใหผูเรียนของเรายอมรับ ความเปนวัฒนธรรมเดียว กับผูเรียนในสังคมอ่ืนๆ 
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ท่ัวโลก จึงไมนาแปลกใจวา เหตุใดผูเรียนไทยกับผูเรียนในประเทศอ่ืนๆ จึงมีความคิดและพฤติกรรม
คลายกัน กลาวคือ นิยมการรับและเสพขอมูลดิจิตอล สนใจสรางกลุมท่ีมีความคิดแปลกแยก เพื่อ
แสดงอัตลักษณและดึงดูความสนใจจากสังคม มุงแสดงออกถึงตัวตนท่ีแทจริงในชุมชนสังคมออนไลน  รัก
ในความรวดเร็วของขอมูล นิยมและหลงใหลในสื่อเสมือนจริงมากกวาธรรมชาติ ท่ีสําคัญคือ มีคานิยมใน
ความเปน สวนตัว มากกวาความเปนกลุมชุมชนและสังคม 
 ดังนั้น เมื่อผูเรียนไมใชแบบเดิมท่ีเคยรูจัก ครูพันธุใหมจึงจําเปนตองหาวิธีทําความรูจักผูเรียนให
เขาใจถึงพฤติกรรมและความคิดของผูเรียน ตลอดจนเขาใจภูมิหลังดานโครงสรางสังคมและวัฒนธรรมท่ี
ขัดเกลาและหลอหลอมอัตลักษณของผูเรียนอีกดวย เฉลิมลาภ ทองอาจ (๒๕๕๕, หนา ๒๖) ไดกลาวถึง
ลักษณะของผูเรียนในโลกปจจุบันสรุปไดวา เปนกลุม   ซึ่งหมายถึงผูเรียนท่ีเกิดระหวางป 
ค.ศ. ๑๙๘๐๑๙๙๐ และผูเรียนท่ีเกิดต้ังแตป ค.ศ. ๑๙๙๐ เปนตนมาจัดวาเปนกลุม   
ผูเรียนท้ังสองกลุมไดรับอิทธิพลจากโครงขายอินเทอรเน็ตหรืออาจจะเรียกไดวามี วัฒนธรรมดิจิตอล
พวกเขามีความสามารถในการใชเทคโนโลยี ท่ีเชื่อมโยงกับโลกภายนอกหองเรียนในลักษณะท่ีเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิต และตระหนักวาตนเองเติบโตขึ้นในโลกท่ีขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี รวมท้ังสามารถใชเทคโนโลยี
เหลานั้นพัฒนาทักษะตางๆ ในการเอ้ือประโยชนและอํานวยความสะดวกใหกับชีวิตของตนเองได    
 ดวยเหตุนี้ ผูเรียนจึงมีแนวโนมดานคานิยมท่ีจะปฏิเสธชั้นเรียน ท่ีมีลักษณะการจัดการเรียน    
การสอนดวยการบรรยายแบบดั้งเดิม    จากแนวคิดดังกลาว    
ครูพันธุใหมจึงตองปรับเปลี่ยนความเชื่อเร่ืองการถายทอดความรูไปสูผูเรียน จากท่ีเคยปอนความรูใสลูก
ศิษยเพียงอยางเดียว ซึ่งเปนสิ่งท่ีทํากันมาตลอด ในศตวรรษท่ี ๒๐ ไปสูการสงเสริมใหผูเรียนไดรูจักท่ีจะ
คิดและใฝหาวิธีคนควาหาคําตอบดวยตนเอง สอดคลองกับแนวคิดของศนพวิจารณ พานิช (๒๕๕๕   
หนา ๑๒) ท่ีกลาววา การเรียนจึงตองทําใหเด็กรูสึกทาทาย มีกิจกรรมใหทําเรียกวาเปนการเรียนแบบ
 คือ วิ่งออกไปหาความรู ซึ่งจะทําใหเด็กไมเกิดความรูสึกเบ่ือหนาย โดย ครู จะมีบทบาทสําคัญ
ย่ิงกวาเดิมแตไมใชในฐานะผูสอน แตในฐานะผูฝกใหผูเรียนไดเกิดทักษะท่ีจําเปน ครูตองเปลี่ยนความคิด
ตองละท้ิงความยึดมั่นถือมั่นในเนื้อหาวิชาวาถูกท่ีสุด แลวปรับตัวมาสูการเปนผูออกแบบการเรียนรู     
ต้ังคําถามเพื่อกระตุนใหผูเรียนไดคิดและลงมือปฏิบัติ เพราะการลงมือทําจะชวยสนับสนุนใหผูเรียนไดเกิด
ทักษะการเรียนรู   โดยอาจจะอยูในรูปแบบของโครงงาน เพื่อใหเด็กสามารถนําความรู    
ท่ีไดไปประยุกตใชกับชีวิตตนเอง และครูตองไมตอบคําถามของเด็กในทันที ไมดุดาวากลาวหากคําตอบนั้น
ไมถูกตอง เพราะจะเปนการทํารายเด็กในภายหลังแตควรใชวิธีการต้ังคําถามไปเร่ือยๆ เพื่อนําไปสูการลง
มือคนหาจนไดคําตอบท่ีออกมาจากความคิดภายในตัวของเด็กเอง นอกจากนี้ ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ 
(๒๕๕๕ หนา ๑๒) ซึ่งระบุวา ในศตวรรษท่ี ๒๑ ครูจะตองมีวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมโดยให
เด็กวิ่งออกไปหาคําตอบ ไมใชบอกคําตอบและมานั่งทองจําเหมือนท่ีผานมา วิธีการสอนในลักษณะนี้
นอกจากจะชวยสงเสริมใหผูเรียนไดทักษะการเรียนรูแลว ยังทําใหผูเรียนมีประสบการณเกิดเปนทักษะชีวิต
  ซึ่งการมีทักษะชีวิตท่ีดียังชวยใหเด็กรูจักท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ได  



 ทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งสามารถแบงไดกวางๆ เปน ๓ ดาน คือ ทักษะชีวิตและ
การทํางาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (วรพจน     
วงศกิจรุงเรือง และอธิป จิตตฤกษ, ๒๕๕๔ หนา ๒๔๒๖) 

๑  ทักษะชีวิตและการทํางาน  ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดความเปลี่ยน 
แปลงตอวงการธุรกิจและการทํางานอยางมาก สงผลใหความเชื่อท่ีวาผูเรียนท่ีเรียนหนังสือเกงจะประสบ
ความสําเร็จในหนาท่ีการงานไมเปนความจริงอีกตอไป ผูเรียนพันธุใหมในศตวรรษท่ี ๒๑ ถูกคาดหวังจาก
สังคมและนายจางใหมีทักษะท่ีสามารถนําไปประยุกตใชแกปญหาในการทํางานและชีวิตประจําวันดวย คือ
จะตองเปนผูมีความยืดหยุนและมีความสามารถในการปรับตัวเขากับสถานการณท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได 
สามารถทํางานและเรียนรูไดดวยตนเอง มีความเปนผูนําสรางผลงานของตัวเองไดและรับผิดชอบตอ
ผลงานท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังสามารถทํางานรวมกับคนจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีหลากหลายได  

๒  ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม เมื่อโลกเต็มไปดวยขอมูลและขาวสาร องคความรูใหมๆ จึง
เกิดขึ้นไดตลอดเวลา เปนเหตุเปนผล เปนระบบ เพื่อใหมองเห็นภาพรวมและนําไปสูการแกไขปญหา
รวมท้ังมีทักษะในการสื่อสารและการรวมมือกับผูอ่ืน และรูจักคิดอยางสรางสรรค หรือปรับเปลี่ยนมุมมอง
ในการคิดเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมใหมๆ ผูเรียนพันธุใหมจะตองมีทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรู
ตลอดชีวิตเพื่อใหเปนคนทันโลก ตัวอยางเชน การรูจักคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดอยางเปนระบบ เปนตน 

๓  ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการเขาถึงแหลงขอมูลความรูท่ีมีอยูอยาง
มากมาย ผูเรียนพันธุใหมจําเปนจะตองมีทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อใหสามารถ
เขาถึงแหลงขอมูล ประเมินขอมูล และนําขอมูลไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังจะตองสามารถ
ใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการสรางสื่อดวยตนเอง รวมท้ังสามารถวิเคราะหวัตถุประสงคของสื่อตางๆ ท่ีมี
อยูอยางหลากหลาย เชน สิ่งพิมพ ออดิโอ วิดีโอ มัลติมีเดีย เว็บไซต เพื่อใหรูเทาทันสื่อและเลือกคัด
กรองเฉพาะขอมูลท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจของตนเอง 

เมื่อองคประกอบทุกอยางถูกดําเนินการอยางเหมาะสม อาจสรุปไดวา ผูเรียนพันธุใหม คือผูเรียน
ท่ีมีความดีเดนท้ังในเนื้อหาวิชาการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถรับมือกับปญหาและการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางชาญฉลาด ถือเปนพลเมืองหรือแรงงานในอนาคตท่ีสังคมตองการ  

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พศ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พศ๒๕๔๕ มาตรา 
๒๔ (๒๕๔๒ หนา ๙) ไดกําหนดการจัดกระบวนการเรียนรูไว ๖ ขอ กลาวคือ 

๑  จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน โดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ครูตองใชความรูเร่ืองจิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรูครู
จึงตองวิเคราะหผูเรียน ศึกษาความแตกตางเปนรายบุคคล รายกลุม ใหโอกาสผูเรียนจัดกิจกรรมได
หลากหลายตามความสนใจ ความถนัดของผูเรียน หรือดึงเร่ืองท่ีเปนปญหาในสังคมปจจุบัน และผูเรียน
สนใจมาบูรณาการในบทเรียน จัดกิจกรรมใหพัฒนาความสามารถของผูเรียนใหสูงขึ้นเต็มตามศักยภาพ
ของแตละบุคคล คํานึงถึงการเพิ่มขีดความสามารถของผูเรียน ท่ีตองอยูในสังคมแหงการแขงขันมากขึ้น
ในสังคมอาเซียน  



๒  ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและประยุกตความรูมาใช เพื่อ
ปองกันและแกไขปญหา ครูตองใชกระบวนการจัดการเรียนรู ท่ีเ ร่ิมตนดวยปญหา ใชขั้นตอนของ
    การสอนแบบโครงงานจะทําใหผูเรียนฝกทักษะกระบวนการคิด   
การจัดการ ทําอยางไรใหผูเรียนไดฝกการจัดการแกปญหา แมเปนเร่ืองเล็กๆ ใกลตัว เชน การจัดการ
เวลาการจัดการใชเงินของตนเอง การโยงสูเหตุการณปจจุบัน ปญหาสังคมและนํามาวางแผนจัดการใน
เร่ืองตางๆ นอกจากฝกใหผูเรียนตอบคําถามแลว ครูควรฝกใหผูเรียนคิดโจทยใหสอดคลองกับคําตอบนั้น    
ขอสําคัญ ครูมืออาชีพตองเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในเร่ืองทฤษฎี กระบวนการ และมิติของการคิดดวย
 จึงจะสามารถจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดคิดอยางมีสติ และรูเทาทันปญหาของสังคมและของตนเอง
สามารถคิดแกปญหาได  

๓  จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน     
รักการอาน เกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง ครูมืออาชีพตองเปนผูใฝรู รักการอานแลวจะถายทอดจิตสานึกใน
การรักการอานใหผูเรียนได ตองจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติในเร่ืองนั้นๆ แลวฝกใหเขียนสรุป
องคความรูดวย การเขียนและการอานเปนทักษะท่ีเชื่อมโยงสัมพันธกัน ฝกใหผูเรียนอานเร่ืองสนุกๆ เปน
การเร่ิมตนแลวฝกเขียนสรุปจากบทความเร่ืองนั้นๆ สามารถสอดแทรกไดทุกรายวิชา นอกจากนี้ครูมือ
อาชีพยังตองจัดกระบวนการเรียนรูโดยกําหนด   ใหผูเรียนไดใชแหลงเรียนรูท้ังภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ใหผูเรียนเกิดองคความรูจากประสบการณ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ และสรุป      
องคความรู ฝกใหผูเรียนประเมินงานของตนเองแลวเสนอแนะเพื่อพัฒนาแกไข  

๔  จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตางๆ อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมท้ัง
ปลูกฝงคุณธรรมคานิยมท่ีดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกรายวิชา ครูมืออาชีพตองสอนคน
ไมใชสอนหนังสือ สอนคน คือ พัฒนา ปรับปรุงแกไข ความเปนตัวตนของผูเรียน ลูกศิษย ครูมืออาชีพจึง
ตองสรางคนใหมีความรู ความเกง เปนคนดี สอดแทรกคุณลักษณะท่ีพึงประสงคปรับและพัฒนา
บุคลิกภาพใหผูเรียน ใฝรูใฝเรียน สงเสริมสมรรถนะของผูเรียน ฝกคานิยม เชน ความซื่อสัตย ความขยัน
ความพยายาม ความมีวินัย เสียสละ มีจิตอาสา มีความสามัคคีปรองดอง ฯลฯ นําไปสอดแทรกใน
กิจกรรมไดทุกรายวิชา  

๕  จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ท้ังนี้ผูสอนและ
ผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมๆ กัน ครูมืออาชีพตองไมเกงการบรรยายเพื่อถายทอดความรู ตองเปน
 เปนผูเอ้ืออํานวย เปนผูจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนคนพบองคความรูดวยตนเอง   
ครูตองวางแผนการจัดการเรียนรูลวงหนาทุกคร้ังตอการสอน โดยเร่ิมตนกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
สําหรับผูเรียนเสียกอน   แลวจึงจัด  และ  การวางแผนจัดการเรียนรู
ตองสอดแทรกทักษะภาษาอังกฤษและ  ในทุกวิชาเพื่อผูเรียนเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเขาสู
การแขงขันในสังคมอาเซียนได ครูมืออาชีพตองมีความรูและเทคนิควิธีการประเมินผลวาการจัด
กระบวนการเรียนรูแตละขั้นตอนบรรลุวัตถุประสงคของ   หรือไม นําผลการประเมิน



มาปรับปรุงแกไขผูเรียน ครูตองใชเทคนิควิธีการประเมินผลหลายวิธีเพื่อใหเหมาะสมกับการประเมิน
ผูเรียนเปนรายบุคคลและรายกลุม ฝกใหผูเรียนประเมินตนเอง เพื่อนประเมินเพื่อน ครูตองนําผลประเมิน
มาทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน  

๖  จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา
ผูปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ ครูตองสงเสริมกระตุนให
ผูเรียนเปนผูใฝรู ใฝเรียน ชางสังเกต และศึกษาในสิ่งแวดลอมตางๆ ท่ีไดพบ สามารถเรียนรูไดจาก
สภาพแวดลอมตลอดชีวิต นําความรูมาแกปญหาและใชประโยชนตอตนเองตอสังคม  
 ดังนั้น การเรียนรูของผูเรียนพันธุใหมจะเปลี่ยนแปลงไปสูศตวรรษท่ี ๒๑ ได จะตองไมถูกปลอย
ใหเปนไปตามยถากรรม แตเราตองเร่ิมสรางท่ีครูพันธุใหมท่ีกลาลอง กลาทํา และกลาคิด และมีแนวคิด
เดียวกันใหเกิดเปนหนอขึ้นมา พรอมท่ีจะรวมมือกันชวยเหลือสนับสนุนใหผูเรียนไดพัฒนาตนไดเต็มตาม
ศักยภาพของเขาโดยสอดคลองกับความจําเปนเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมแหงการเรียนรูยุคใหมใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ และสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต ก็จะนําไปสูความเปลี่ยนแปลงการศึกษาตาม
เปาหมายใหมแหงอนาคต ท่ีมิไดมุงเนนแตวิชาการท่ีไรความหมาย แตเปนทักษะการใชชีวิตอยางมีปญญา 
สมกับคํากลาวท่ีวา ครูสรางคน คนสรางชาติ และเปนครูมืออาชีพแหงศตวรรษใหมไดอยางแทจริง 
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